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Charming experiences





Welkom 
Bienvenue 
Wilkommen
Welkom!
Voor u ligt onze brochure Charming Benelux-Duitsland. Een brochure waaraan 
wij met hart en ziel hebben gewerkt. Voor u hebben wij België, Nederland, 
GH Luxemburg en Duitsland letterlijk platgelopen op zoek naar hoofdzakelijk 
charmante en karaktervolle verblijven, vaak ver weg van de drukte en de massa. 
Onze zoektocht heeft ons geleid naar vaak ongerepte, verborgen plaatsjes die 
wij u graag laten ontdekken. Constant zijn wij op zoek naar het beste van wat 
dit schitterende land te bieden heeft.
In deze brochure vindt u werkelijk alles voor een geslaagde strandvakantie, een 
groene vakantie, een bergvakantie, een cultuurvakantie of een sportieve vakan-
tie. Welke vakantie u ook kiest, bij ons ligt de klemtoon op kleinschaligheid en 
authenticiteit. Wij selecteerden voor u net die verblijven die de ziel van het land 
uitademen. Zo zijn wij onafgebroken op zoek naar unieke adresjes die behage-
lijk en karaktervol zijn, vaak met een inspirerende keuken. Zo worden heel wat 
hotels die wij hebben weerhouden uitgebaat door de eigenaars zelf. Met velen 
van hen hebben wij ondertussen een warme vriendschapsrelatie opgebouwd. Op 
die manier bent u nog meer verzekerd van een attente service en een gezellige, 
warme sfeer. Vaak voelt het echt aan als thuiskomen bij Belgische, Nederlandse, 
Luxemburgse of Duitse vrienden.
In België en Nederland bieden we u heel wat charmante stadshotelletjes aan 
die in mooi contrast staan met het drukke centrum, perfect voor een weekendje 
weg. Maar ook voor wie rustigere oorden opzoekt hebben we heel wat huise-
lijke, gezellige verblijven midden in de natuur. In Duitsland logeert u in hotels 
midden in het bos of aan een van de vele mooie meren, in een geklasseerde 
hoeve of in een hotel in Jugendstill aan de Rijn. (Land)Gasthöfe, traditionele 
vakwerkhuisjes, (voormalige) kastelen, een voormalig klooster,... keuze genoeg. 
Kenmerkend voor Duitsland is dat de historische hotelpanden al generaties lang 
tot dezelfde families behoren. Of u nu opteert voor het Vlaamse platteland, 
de Waalse of Luxemburgse Ardennen, Veluwse Heide of Friese kust, het Duitse 
Rijn- of Roergebied, de Moezel, Beieren,... u vindt altijd wel een charmeverblijf 
via Transeurope. Maar welk hotel u straks ook kiest, het werd door ons persoon-
lijk gecontroleerd waarbij wij strenge normen hanteren inzake ligging, netheid, 
service en onthaal.
Door het feit dat wij de nadruk leggen op charme, karakter, authenticiteit en 
kleinschaligheid komt u vaak op verrassende en inspirerende plaatsjes, weg van 
de platgetreden paden. Maar natuurlijk zou onze brochure niet volledig zijn 
als wij ook geen aandacht zouden hebben vooor de toeristische trekpleisters, 
waar u dan weer betoverd wordt door de magie van een weergaloze natuur, 
het rijke patrimonium of de gezellige drukte zo eigen aan België, Nederland, 
GH Luxemburg en Duitsland.
Toch hoeven charme en authenticiteit niet te staan voor duur en exclusief. 
Inderdaad, er zijn ook bijzondere logeeradresjes aan democratische prijzen. Ook 
de prijsbewuste reiziger zal in deze brochure zijn gading vinden.
Vertel ons hoe uw droomvakantie eruit moet zien en wij werken voor u een 
voorstel op maat uit. U combineert naar wens en kiest in alle vrijheid uw favo-
riete stad of streek, uw logement en uw transport. Ook hebben wij een aantal 
inspirerende rondreizen uitgewerkt die u in staat stellen om een bepaalde regio 
op de best mogelijke manier te verkennen.
Wie een vakantie in België, Nederland, GH Luxemburg en Duitsland wenst te 
boeken, zit goed bij ons. Reeds meer dan 60 jaar is Transeurope actief als on-
afhankelijke en 100% Belgische reisorganisator. Over de jaren heen hebben wij 
een unieke expertise opgebouwd die wij graag met u zullen delen. Wij zullen 
alles in het werk stellen om u een geslaagde vakantiebeleving te waarborgen. 
Wij hopen oprecht dat wij onze liefde en onze passie voor deze wondermooie 
landen met u zullen mogen delen.

Alvast een goede reis gewenst.

Het voltallige Transeurope team.
22 januari 2020
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LUCKY DEAL

mogelijkheid tot 
volpension

openluchtzwembad

overdekt zwembad

appartement met 
2 slaapkamers

Kiezen voor Transeurope

Een strenge hotelselectie
We hebben een passie voor authentieke 
hotels, vaak intiem en kleinschalig. Het 
comfortniveau duiden we aan met H 
symbolen. Onze persoonlijke beoordeling 
kan afwijken van de officiële sterrenclas-
sificatie. Hotels die binnen hun categorie 
extra service en comfort bieden, krijgen 
een kleine extra B.

HH  Pretentieloze, zeer 
eenvoudige hotels, maar 
met eigen badkamer

HHH Middenklasse hotels 
met goede service. 
Meestal een bar, 
restaurant...

HHHH Eersteklasse hotels met 
vele faciliteiten en een 
zeer goede service

HHHHH Topklasse hotels die 
zich onderscheiden door 
hun kwaliteit, sfeer en 
inrichting

authentiek en intiem 

elegant en bijzonder

trendy en innoverend

logeren in stijl

echt een aanrader, hotels 
die onze persoonlijke 
voorkeur genieten

golfsurfen in de nabijheid

kite-surfen in de nabijheid

Kwalitatieve hotels met vele faciliteiten

snorkelen in de nabijheid

duiken in de nabijheid

dolfijnen spotten

parking

gratis parking

watersportfaciliteiten in  
het resort of in de nabijheid

strijkmogelijkheid

bar

restaurant

lift

paardrijden of paardenfokkerij  
in het resort of in de nabijheid

logeren in uw eigen villa

studio, kamer met kitchenette

huisdieren toegelaten

mogelijkheid tot all inclusive

haardroger

mogelijkheid tot 
halfpension

airconditioning

roomservice

toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers

minibar

koffie- en/of 
theefaciliteiten

kluisje

douche

bad

bad en/of douche

wifi

gratis wifi

fitness

ideale fietsbestemming

appartement met 
1 slaapkamer

suite met 1 aparte 
slaapkamer

ecovriendelijk hotel

suite met 2 aparte 
slaapkamers

kindvriendelijk

communicerende kamer

ligging nabij het strand 
(ev. de baan oversteken)

 
Rondreizen: individueel, zonder gids. U reist aan uw eigen ritme. Het voorgestelde pro-
gramma dient als inspiratiebron. De bezoeken aan de bezienswaardigheden, musea,... zijn 
geenszins verplicht, en ook niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Charming+: belevingspakketjes waarbij thema’s zoals ontdekking , cultuur en gastronomie 
centraal staan. U vindt deze pakketjes op de hotelpagina’s.
Lucky Deal: uiterst scherp geprijsde voordeelpakketten, vermeld op de hotelpagina.

Meer info: zie ‘Goed om te weten’ (p. 126)

superlekkere keuken

wellnessfaciliteiten

golfclub in het resort of 
in de nabijheid

RONDREIZEN
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Substantiële voordelen

Vroegboekvoordeel *
Wanneer u vóór een bepaalde datum reserveert. Wijzigt u nadien, 
dan vervalt het voordeel.

Gratis nachten *
De gratis nacht sluit aan op de betalende nachten. Aankomsten 
vertrekdatum vallen binnen de opgegeven periode. De gratis nacht 
of de nacht met korting is steeds de goedkoopste. U verblijft de 
volledige duur in hetzelfde type kamer met hetzelfde aantal perso-
nen. U geniet in vele hotels meermaals van 1 gratis nacht.
Bijvoorbeeld ‘2  nachten betalen +  1  nacht gratis of 4  nachten 
betalen +  2  nachten gratis’. Exclusief verblijfstaks. Meestal niet 
cumuleerbaar.

Korting *
Bijvoorbeeld 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende 
nachten.

Geen toeslag éénpersoonskamer
De prijs in een éénpersoonskamer is gelijk aan die in een 
tweepersoonskamer.

55+/60+
Bepaalde hotels bieden voordelen aan voor elke persoon die 
55 jaar, 60 jaar of ouder is bij aanvang van de reis.

Jonggehuwden
Champagne, upgrade naar een duurder kamertype... Zie ‘Bonus’. 
Bij reservering te vermelden, tot max. 2 maanden na het huwelijk 
(attest voorleggen).

Bonus **
Een welkomstdrankje, gratis diner,...

Kinderen
1 of 2 kinderen overnachten gratis
Op de kamer van hetzij beide ouders (of 2 volbetalende personen) 
hetzij een alleenreizende ouder (of 1 volbetalende persoon). Vaak 
vervalt dan de toeslag voor een éénpersoonskamer en betaalt de 
volwassene de prijs in een tweepersoonskamer.
De leeftijd van het kind is die bij aanvang van de reis, niet op het 
moment van reservering.
Meestal in een plooi- of sofabed.

Familievoordeel
Korting voor 2 kinderen in een aparte kamer. Beide ouders boeken 
een kamer in hetzelfde hotel voor dezelfde periode.

Deze voordelen zijn uitsluitend van toepassing wanneer u reser-
veert aan brochureprijzen gebaseerd op contractprijzen (zie p. 8)

En nog vele andere redenen...
 1. Onze contracts managers hebben België, Neder-

land, Luxemburg en Duitsland voor u platgelopen. 
Zij hebben elk hotel, in deze brochure opgenomen, 
persoonlijk bezocht en gecontroleerd. Enkel met 
die hotels die aan onze strenge selectiecriteria 
voldoen, werd een contract afgesloten.

 2. Onze sterke inkooppositie waardoor we lagere 
prijzen en interessante voordelen voor u kunnen 
bedingen.

 3. Bij Transeurope is het nooit te laat om te reserveren.

 4. Onze knowhow en productkennis dankzij meer dan 
60 jaar specialisatie.

 5. Bij ons krijgt u eerlijke, correcte informatie. Zijn de 
hotelkamers bijvoorbeeld klein, dan zeggen we dat 
ook.

 6. U stelt zelf uw reis samen in alle vrijheid. We maken 
er werk van. Maatwerk!

 7. Alles onder een dak: vervoer, hotel, eventuele 
extra’s.

 8. Tickets voor ad hoc evenementen en bezienswaar-
digheden. U wil geen tijd verliezen in lange wacht-
rijen. Boek uw tickets vóór afreis.

 9. U vertrekt goed geïnformeerd op reis dankzij onze 
uitgebreide en verzorgde reisdocumenten.

 10. Wij waken over een onbezorgde reis. In de reisdo-
cumenten vindt u ons noodnummer, waardoor u in 
het geval van een calamiteit onmiddellijk en recht-
streeks met ons in contact kunt treden.

 11. We genieten het vertrouwen van de reissector. Wij 
werken via de betere reisagent die u op perfecte 
wijze kan adviseren. De parate kennis van ervaren 
vakmensen maakt de keuze voor u stukken gemakke-
lijker, zonder pijnlijke verrassingen achteraf. Tran-
seurope is in België lid van de ABTO (Association of 
Belgian Tour Operators) en past de reisvoorwaarden 
toe van de Geschillencommissie Reizen vzw. In Ne-
derland is Transeurope lid van de ANVR (Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), 
waarvan wij eveneens de reisvoorwaarden toepas-
sen. Daarnaast zijn we in België aangesloten bij 
het Garantiefonds Reizen, en in Nederland bij de 
SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en het 
Calamiteitenfonds. U bent uitgebreid beschermd.

huisdieren toegelaten

mogelijkheid tot all inclusive

haardroger

* Het voordeel geldt op de basisprijs (vaak inclusief ontbijt). Het voordeel geldt, tenzij 
anders vermeld, niet op toeslagen (bv. halfpension of extra bed).

** Gratis diners: exclusief dranken en niet geldig tijdens de sluitingsdata van het 
restaurant en op bepaalde feestdagen.
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 € 46,
70* 

 € 46,
70* 

De prijzen en de voordelen in onze brochure vermeld, 
zijn gebaseerd op de contracten die wij met onze 
hoteliers en/of lokale agenten hebben afgesloten. 
Hierbij werden competitieve prijzen en erg aantrek-
kelijke extra-voordelen bedongen. Deze contractvoor-
waarden slaan steeds op een beperkt aantal kamers.

De hotelier en/of lokale agent behoudt zich het 
recht voor om in uitzonderlijke gevallen de prijzen 
en voordelen tijdens de looptijd van de brochure te 
wijzigen. Vandaar dat de prijzen en de voordelen, in 
deze brochure vermeld, onderhevig kunnen zijn aan 
wijzigingen. Prijzen en voordelen zijn dan ook steeds 
een getrouwe weergave van de geldende voorwaarden 
bij de opmaak van de brochure.

Mochten er wijzigingen aan de prijzen en/of voorde-
len optreden na druk van de brochure, dan zullen wij 
u steeds ondubbelzinnig en vooraf informeren via uw 
reisagent of op www.transeurope.com.

Enkel de prijzen die worden gecommuniceerd bij het 
plaatsen van de reservering zijn bindend.

Eens de reservering is geplaatst, wordt deze nadien 
niet meer herzien – zelfs niet indien de hotelier en/
of de lokale agent de prijzen zou verhogen of de voor-
delen zou intrekken of afzwakken. Vroeg reserveren is 
de boodschap!

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen 
en zijn steeds ter plaatse te betalen.

Altijd een scherpe prijs
Brochureprijzen gebaseerd op 
contractprijzen

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

extra
bed 3

inclusief ontbijt

A 01/04-21/05, 16/09-31/10 70 85 28
B 22/05-15/09, 01/11-31/03 82 99 25

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis 

(01/11-05/12, 06/05-27/05)  
(u kunt meermaals van de gratis 
nachten genieten)

GRATIS

De ‘vanafprijs’ is de prijs per persoon na ver-
rekening van de voordelen bij optimale bezet-
ting van een 2 persoonskamer of appartement.

vanaf

Hoe berekent u de prijs? Een voorbeeld ter illustratie

U wil van 14/05 tot 17/05 overnachten. Dit betekent een verblijf 
van 4 dagen/3 nachten. 
Kamers
Prijs per persoon per nacht, in euro. U kiest het kamertype. 
Voor een standaardkamer neemt u de prijs in de eerste kolom: 
prijsperiode A 01/04-21/05, 2 persk.: €  70. Deze prijs moet u 
slechts met 2 vermenigvuldigen, gezien het voordeel ‘2 nachten 
betalen + 1 nacht gratis’. De prijs is inclusief ontbijt.
Prijs volwassene voor 3 nachten € 70 x 2 = € 140 of € 46,70 per 
nacht
Prijs kind: € 0 - 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt)
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Wij zijn online verbonden met duizenden hotels, waar ook 
ter wereld. Via uw reisagent of op www.transeurope.com 
kunt u reserveren aan dagprijs. Als u online reserveert 
aan dagprijs wordt uw reservering onmiddellijk beves-
tigd. Bij een reservering aan dagprijs zijn de prijzen, 
voordelen (rubrieken ‘uw voordeel’, ‘kinderen’ en ‘bonus’) 
en bijzonderheden (bv. afwijkende annulatievoorwaar-
den) zoals vermeld in de brochure bij het hotel niet van 
toepassing. De prijzen en voorwaarden zoals vermeld op 
het beeldscherm zijn van toepassing. Er wordt hier op-
gegeven of het ontbijt al dan niet inbegrepen is. Zijn de 
prijzen inclusief ontbijt dan is dat voor maximaal 2 per-
sonen per kamer. Voor de overige personen is het ontbijt 
ter plaatse te betalen.

Meestal heeft u de keuze tussen een goedkoper niet- 
annuleerbaar/ niet-wijzigbaar tarief of een iets duurder 
(beperkt) annuleerbaar tarief, waarbij u de kamer kunt 
annuleren zonder of met beperkte annuleringskosten 
(bijvoorbeeld enkel de eerste nacht wordt aangerekend 
bij annulering). Deze annuleringsvoorwaarden slaan 
enkel op de reservering van het hotel aan dagprijs. 
Transport en extra’s volgen hun eigen annuleringsvoor-
waarden, conform onze Bijzondere Reisvoorwaarden.

Eens de reservering is geplaatst, wordt deze nadien niet 
meer herzien – zelfs niet indien de hotelier de prijzen 
zou verhogen. Vroeg reserveren is de boodschap!

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en 
zijn steeds ter plaatse te betalen.

Internetprijzen gebaseerd op dagprijzen

Kamerverdeling van 01/08/2020 tot 02/08/2020

€ 235,90

€ 117,90

€ 130,80

€ 130,80

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,



Indrukwekkende kunststeden, brede zandstranden, 
fraaie kastelen en ongerepte bossen

België
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De kust is een aaneenschakeling van badsteden, elk met een eigen persoonlijkheid en unieke be-
zienswaardigheden, waar zelfs bij wispelturig weer heel wat te beleven valt. Uitgestrekte fijnzand-
stranden en duinenrijen nodigen uit tot een fikse wandeling gevolgd door een lekker streekbiertje 
op een terrasje met dagverse garnalen. 

De Belgische steden zijn niet alleen historische steden met een roemrijk verleden en schitterende 
kunstschatten, maar ook markante shoppingsteden. Voor wie de stad juist wil ontvluchten hebben 
we enkele lieflijke adresjes in het binnenland, van de Vlaamse Ardennen en het vriendelijke Limburg 
tot De Polders.

In de Ardennen komt u echt tot rust. De natuur is er gevarieerd en indrukwekkend. Ingeslapen 
dorpjes met woningen in natuursteen, dichte bossen, valleien met kabbelende riviertjes,... U kunt 
er héérlijk wandelen, fietsen en mountainbiken, kajakken,... Laat u bekoren door de charme van het 
platteland, de groene landschappen, de schilderachtige plaatsjes en de authentieke streekkeuken.

De Veluwe

Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 

Nationaal Park
Lauwersmeer

Naturpark
Hohes 

Venn-Eifel

Zwin

National Park 
Bayerischer Wald

Nationalparkverwaltung 
Berchtesgaden

Bodensee

Chiemsee

Lissewege

De Panne

Oostende
Nieuwpoort

Namen

Charleroi

Bergen

Luik

Bouillon 

Spa
Hamoir

Marcourt

Alle-Sur-Semois

Genk Maasmechelen
Gent

Antwerpen

Brussel
Genval

Leuven

Mechelen

Lanaken
Bilzen

Tongeren

HasseltMullem-Oudenaarde

Brugge

Kortrijk
Ieper 1218

13

22

23

25
24

19

14-15

16-17

20-21

D e  A r d e n n e n

De kust
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 € 165
 € 49,

00* 
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Leopold Brussels

Ligging: in de Europese wijk, halfweg tussen het Leopoldpark en het 
Warandepark. In deze buurt bevinden zich heel wat kunstgalerieën, bioscopen 
en het prachtig gerenoveerde cultuurhuis Flagey. Op wandelafstand liggen het 
Koninklijk Paleis, de Kunstberg en de barokke Grote Markt. Metrohalte Troon op 
350 m. Bushalte tegenover het hotel (lijnen 54, 27, 21, 38, 95, 64, 80).
Transport: per auto: 306 km (Parijs), 208 km (Amsterdam). Treinstation Brussel-
Centraal op 1,2 km.
Faciliteiten: zodra u het hotel binnentreedt, wordt u verwelkomd in een 
gemoedelijke, warme sfeer. De cottagestijl zorgt ervoor dat u zich meteen 
thuis voelt. 24 Uursreceptie, lounge met gratis low speed wifi (high speed wifi 
betalend, vanaf € 10/persoon). Leopold Bar, open tot 23 uur. Op culinair vlak 
wordt u verwend. Het uitgebreid ontbijtbuffet met dagverse producten wordt 
geserveerd in de Orangerie. De gezellige Brasserie Leopold is gereputeerd voor 
zijn typisch Belgische keuken (dagelijks tot 22u30). In het gourmetrestaurant 
Salon des Anges wacht u absolute haute cuisine (vooraf reserveren is hier aan-
geraden). Private parkeergarage: vanaf € 25/24 uur.
Kamers: de 107 attractieve kamers werden traditioneel en cosy aangekleed (vast 
tapijt). We reserveren voor u een standaardkamer (14-20 m²) of een ruimere 
deluxe kamer (21-40 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel in de Brasserie Leopold).
Kinderen: 1  kind t/m 6  jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 12 jaar geniet 50% korting.
Bijzonderheden: daldagen: 08/04/20-13/04/20, 01/05/20-03/05/20, 21/05/20-
24/05/20, 29/05/20-01/06/20, 31/03/21. Bij het inchecken wordt u een waarborg 
van € 50 gevraagd (cash of credit card).

Een warme en hartelijke sfeer is troef 
in dit aangenaam viersterrenhotel in 
een rustige buurt. U wordt culinair ver-
wend in de Brasserie en in het gourmet-
restaurant. Dankzij de vlotte verbindingen 
met het openbaar vervoer bereikt u in 
een mum van tijd alle charmante plekjes 
van Brussel. Een fijn adresje om de veel-
zijdige Belgische en Europese hoofdstad 
te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BRUV0035 N1

A 01/04-30/04 uitgez. daldagen vrij/zo 54 88 66 halfpension 35
extra bed (3de volwassene) 55B 01/04-30/04 uitgez. daldagen maa/do 128 229 140

A 01/05-16/07, 24/08-20/12 uitgez. daldagen vrij/zo 54 88 66
C 01/05-16/07, 24/08-20/12 uitgez. daldagen ma/do 135 242 147
A 17/07-23/08, 21/12-10/01 54 88 66
A 11/01-31/03 uitgez. daldagen vrij/zo 54 88 66
C 11/01-31/03 uitgez. daldagen ma/do 135 242 147
A Daldagen 54 88 66
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining BRUVPB35
D 01/04-09/04, 13/04-24/12, 04/01-31/03 aankomst vrij/za 165 230

UW VOORDEEL
• Korting van € 5/persoon/nacht (tweepersoonskamers) OF € 10/

persoon/nacht (eenpersoonskamers) bij min. 2 nachten (17/07/20-
23/08/20, 21/12/20-10/01/21 en de daldagen (zie Bijzonderheden) 
elke dag OF 01/04/20-16/07/20, 24/08/20-20/12/20, 11/01/21-
31/03/21 vrijdag t/m zondag)

DINING
 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ chocolaatjes op de kamer
 ∙ 1x 3 gangendiner (Brasseriemenu) in 
de Brasserie Leopold

 ∙ 1x bierdegustatie met aperitiefhapjes
 ∙ koffie- en theefaciliteiten
 ∙ gratis wifi op de kamer
 ∙ upgrade naar een executive kamer 
volgens beschikbaarheid 
(aankomst vrijdag of zaterdag)

GRATIS

vanaf

Brussel
Een bruisende metro-
pool, internationaal in 
hart en nieren... De stad 
van Jacques Brel, Kuifje 
en Manneken Pis biedt 
een rijke cultuuragenda 
en een brede waaier aan musea. Brussel is 
daarenboven de shoppingstad bij uitstek, 
van de Nieuwstraat waar alle grote ketens 
vertegenwoordigd zijn tot de Louizalaan, 
het mekka met luxueuze merken.

st
an
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 € 190
 € 76,

00* 
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Country Lodge Moriaanshoofd

Ligging: vlot bereikbaar, op een steenworp van de schilderachtige dorps-
kern van Mullem. Gent, de stad van Keizer Karel met zijn gezellig centrum 
en populaire binnenwateren, ligt op 20  km. Verschillende wandel- en fiets-
routes vertrekken vlak bij het hotel. Veel professionele wielrenners kiezen dit 
hotel als uitvalsbasis. Te bezoeken: het interactieve Museum van de Ronde van 
Vlaanderen, het archeologisch museum van Velzeke en de site Ename, restanten 
van een benedictijnenabdij.
Transport: per auto: 66 km (Brussel), 283 km (Parijs), 235 km (Amsterdam). 
Treinstation Oudenaarde op 7 km.
Faciliteiten: dit 400  jaar oude gebouw dateert uit de tijd van de Spaanse 
Inquisitie en ligt op een domein van 4 ha met een vijver, waar enkele zwanen 
thuis zijn. De naam verwijst naar de donkere huid van de bezetters van weleer, 
'Morenkop'. De hoeve fungeerde later als afspanning en herberg, als volksrecht-
bank en zelfs als gemeentehuis van Mullem. Er is een hoofdgebouw en een 
bijgebouw. De receptie, lounge, bar en het restaurant (diner) bevinden zich in 
het historisch hoofdgebouw. In het grillrestaurant worden zowel vlees- en vis-
gerechten op houtskool als exo tische gerechten bereid (gesloten op maandag 
en dinsdag). Op aanvraag worden voor u ook vegetarische en dieetmaaltijden 
klaargemaakt. Bij mooi weer neemt u het ontbijt op het terras met zicht op het 
golvende landschap. Fietsenberging. Geen lift (2 verdiepingen). In de omge-
ving: fietsverhuur (externe firma).
Kamers: 24 kamers in de nieuwbouwannex. Ze zijn smaakvol ingericht met een 
mooie badkamer en parket. We reserveren voor u een deluxe kamer met terras 
op het gelijkvloers (32 m²). Deze kamers zijn tevens voorzien van een goede 
geluidsisolatie.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel naargelang de 
bezetting).
Kinderen: kinderbedje: € 5/nacht.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 24/12/20-04/01/21.
Bonus: fles huiswijn voor jonggehuwden.

Dit charmant hotel is mooi gelegen aan de 
voet van de Vlaamse Ardennen en is een 
ideaal vertrekpunt voor urenlang fiets- en 
wandelplezier. De kamers zijn smaakvol 
ingericht met zicht op de grote tuin en het 
open landschap. Hier geniet u van een uit-
stekend, uitgebreid ontbijt buffet en voelt 
u zich meteen thuis dankzij het vriende-
lijke en joviale onthaal.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

extra
bed 3

inclusief ontbijt
VLAV0033 X0

A 01/04-31/03 76 104 73
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking 2 nachten VLAVP233
B 01/04-31/03 aankomst woensdag/zaterdag 190
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking 4 nachten VLAVP433
C 01/04-31/03 aankomst woensdag/donderdag 361

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21)

Brussel - Vlaamse Ardennen

ONTDEKKING
 ∙ 2 of 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x of 4x 4 gangendiner
 ∙ gratis gebruik van een 
stappenteller

 ∙ toeristische wandel- en 
fietsroutes

vanaf

de
lu

xe
 k

am
er

Mullem (Oudenaarde)
Deze deelgemeente van 
Oudenaarde ligt aan de 
voet van de Vlaamse 
Ardennen en geniet 
een landelijk en rustig 
karakter. De Vlaamse 
Ardennen met hun glooiende landschap-
pen hebben een bijzondere aantrekkings-
kracht op fietsers en wandelaars. Jaarlijks 
vormt deze omgeving het decor voor de 
Ronde van Vlaanderen.
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Hostellerie de Goedendag

Ligging: centraal in het witte dorp, aan een waterweggetje, het Lisseweegs 
Vaartje, op het gelijknamige adres. Het polderdorpje leent zich uitstekend voor 
wandelingen in de buurt en fietstochten in de grote regio. U kan in de richting 
van de kust zoals naar het naburige Blankenberge en Knokke of eerder landin-
waarts naar Brugge en Damme rijden.
Transport: per auto: 107 km (Brussel), 300 km (Parijs), 275 km (Amsterdam). 
Treinstation Lissewege op 200 m.
per auto: 107 km (Brussel), 300 km (Parijs), 275 km (Amsterdam). Treinstation 
Lissewege op 200 m.
Faciliteiten: bij het binnenkomen valt de wijnkelder onmiddellijk op, goed 
zichtbaar achter een glazen wand in de lounge. Hier wordt er van het goede 
leven genoten. In de loungebar kunt u de wijnen degusteren of een aperitief 
nemen voor u aan tafel gaat. Het restaurant is gezellig en charmant ingericht. 
Op vrijdagavond klinkt er live-pianomuziek. Verder staan er gezelschapsspellen 
ter beschikking, kunt u gebruik maken van de sauna (gratis) en/of een deugd-
doende massage reserveren (betalend). Als u in halfpension logeert, kan u gra-
tis gebruik maken van fietsen en scooters (volgens beschikbaarheid, brandstof 
wel te betalen). Het hotel telt slechts 1 verdieping.
Kamers: intimiteit is troef, er worden dan ook slechts 9 kamers aangeboden. 
We reserveren een deluxe kamer in een moderne stijl ingericht en voorzien van 
alle comfort (26 m², max. 2 personen). Vast tapijt of parket (volgens beschik-
baarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet met een glaasje cava). Halfpension mits 
toeslag (3 gangen, keuzemenu).
Kinderen: geen kinderbedjes en geen kinderkortingen beschikbaar.
Bijzonderheden: zaterdag: min. 2  nachten. Topdata: 30/04/20-02/05/20, 
20/05/20-23/05/20, 30/05/20-01/06/20, 10/11/20-11/11/20.

Dit gezellig adresje in het witte polder-
dorpje Lissewege, vlak bij Brugge en de 
kust, is een ideale keuze voor levens-
genieters. De uitbater staat zelf achter 
het fornuis, wat de charme van het res-
taurant grotendeels bepaalt. Hier geniet 
u van de rust, de mooie omgeving, het 
romantisch dorpje, de sauna,... Relaxen 
en onthaasten...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VLAV0037 X0

01/04-02/04, 19/04-30/06, 01/09-29/10 uitgez. topdata halfpension 38
A zondag/vrijdag 55 110
B zaterdag 60 120
C 03/04-18/04, 01/07-19/07, 21/08-31/08 zondag/vrijdag 60 120
D 03/04-18/04, 01/07-19/07, 21/08-31/08 zaterdag 65 130
E 20/07-20/08 70 140
C 30/10-07/11, 18/12-02/01, 12/02-20/02 zondag/vrijdag 60 120
D 30/10-07/11, 18/12-02/01, 12/02-20/02 zaterdag 65 130

08/11-17/12, 03/01-11/02, 21/02-31/03 uitgez. topdata
A zondag/vrijdag 55 110
B zaterdag 60 120
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining VLAVP037
F 01/04-19/07, 21/08-31/03 aankomst zondag/woensdag 299
G 01/04-19/07, 21/08-31/03 aankomst donderdag/zaterdag 312
H 20/07-20/08 aankomst zondag/woensdag 349
I 20/07-20/08 aankomst donderdag/zaterdag 362

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21) 

(inclusief ontbijt)

Lissewege
Eén van de mooiste 
dorpjes van Vlaande-
ren, het 'Witte Dorp' 
genoemd omwille van 
de typische huisjes 
in het centrum die al 
eeuwen lang wit geschilderd zijn. Gele-
gen tussen het romantische Damme, het 
middel eeuwse Brugge en de mondaine 
kuststad Knokke. De afgeplatte kerktoren 
uit de 13de eeuw springt al van ver in het 
oog, hét symbool van Lissewege.
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€ 299

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Polders

DINING

RUST & GASTRONOMIE

Hostellerie de Goedendag HHH 
4 dagen

Dag 1: aankomst in het hotel. U wordt in dit charmante 
hotel langs het Lisseweegs waterweggetje verwelkomd 
met een welkomstdrankje. Lissewege is één van de mooi-
ste dorpjes van Vlaanderen. Het wordt ook wel het Witte 
Dorp genoemd vanwege de vele authentieke witte huisjes 
die het straatbeeld vullen. Een heel klein, charmant cen-
trum dat overloopt in de prachtige natuur van de polders. 
U kan hier heerlijk fietsen en wandelen. ‘s Avonds geniet 
u in het gezellig ingerichte restaurant van een 3-gangen-
diner, bereid door de eigenaar zelf!
Dag 2: ontbijtbuffet. Gebruik van fietsen of scooters is in-
begrepen (brandstof niet) in het pakket dus spring op uw 
voertuig en rij naar het even (of zelfs nòg) charmante(re) 
Damme. In dit prachtige polderdorp leert u wat onthaas-
ten is. Langs de Damse vaart overvalt de rust u onmid-
dellijk. Als u kuiert in de vele straatjes langs de boeken-
winkels, kunstgalerijen en tearooms waant u zich even 
terug in de tijd. De gevels zijn hier prachtig onderhouden. 
Maak zeker een wandeling langs de wallen van Damme 
waar u prachtige fauna en flora tegenkomt. Terug in het 
hotel kan u voor het diner nog gebruik maken van de sau-
na. ‘s Avonds kan u opnieuw genieten van een 3-gangen-
diner in het restaurant van het hotel.
Dag 3: ontbijtbuffet. De kuststad Knokke met z’n leven-
dige winkelstraat en boulevard ligt op amper 19 km van 
Lissewege. Hier geniet u met de haren in de wind van 
uitzichten op het strand of u verkent het prachtig ver-
nieuwde natuurgebied Het Zwin. Ook Brugge ligt op een 
boogscheut. ‘s Avonds leidt de eigenaar u rond in zijn per-
soonlijke wijnkelder waar u een kleine degustatie krijgt. 
U eindigt uw verblijf met een lekker 4 gangendiner in het 
restaurant van het hotel.
Dag 4: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging

Inbegrepen
 · 3 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · Welkomstdrankje
 · 1x 4 gangendiner (menu de Goedendag)
 · 2x diner
 · Rondleiding in de wijnkelder met degustatie
 · Gebruik fietsen en scooters (brandstof niet inbegrepen)

Prijs per persoon op basis van een deluxe 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-19/07/20, 21/08/20-31/03/21 bij aankomst van zondag t/m 
woensdag. Toeslag aankomst van donderdag t/m zaterdag: € 13
Van 20/07/20-20/08/20 betaalt u € 349 bij aankomst van zondag t/m 
woensdag, € 362 bij aankomst van donderdag t/m zaterdag.
Voordeelpakket exclusief vervoer
VLAVP037

vanaf
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The Pand

Ligging: bevoorrecht, in een rustige straat in de binnenstad, net naast de 
reien (Dijver) en op 200 m van de Markt, de centrale ontmoetingsplaats van 
middeleeuws en hedendaags Brugge. U treft er het historisch Belfort en het 
interactieve museum Historium en u loopt er zo de winkelstraten in.
Transport: per auto: 100 km (Brussel), 399 km (Parijs), 255 km (Amsterdam). 
Treinstation Brugge op 2 km.
Faciliteiten: lobby en 24  uursreceptie. U wordt er onthaald door een toe-
gewijd team. Internethoekje. Cosy salons met houten lambrisering, haardvuur 
en sfeervolle verlichting, knusse bar en bibliotheek. Het champagneontbijt 
wordt u met de glimlach geserveerd in de intieme ontbijtruimte. Uw eitjes 
worden voor u naar wens bereid op grootmoeders Aga-fornuis. Geen eigen 
restaurant, maar u bent er omringd door talrijke eetgelegenheden, van bistro's 
tot sterren restaurants. Kleine binnentuin met fontein. Fitnesscentrum op 50 m. 
Privéparking (vanaf € 24/24 uur, reservering noodzakelijk) of publieke parking 't 
Pandreitje op 100 m (vanaf € 8,70/24 uur). Tesla oplaadpunt.
Kamers: 26 kamers met unieke charme, individueel aangekleed. De charming 
kamers (15 m²) en charming+ kamers (18 m², bubbelbad) ogen warm en gezellig. 
De junior suites (25 m²) met Ralph Lauren stoffen, baldakijnen en hemelbedden 
ademen een sfeer van discrete luxe en worden u warm aanbevolen. Badkamer 
in marmer of graniet. Turndown service. Extra in de junior suites: bubbelbad, 
Hermès-gastenartikelen, badjassen en pantoffels, strijkijzer en -plank.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel, met een glaasje cham-
pagne, aangevuld met een buffet van fruit, ontbijtgranen,...).
Kinderen: kinderbedje: € 18/nacht.
Bijzonderheden: 20/11/20-21/11/20, 27/11/20-28/11/20, 04/12/20-05/12/20, 
11/12/20-12/12/20: min. 3  nachten. Overige data: min. 2  nachten op vrij-
dag en zaterdag. Verblijfstaks: €  2,12 (01/04/20-31/12/20), €  3 (01/01/21-
31/03/21)/pers./nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: stadswandeling met Engelstalige gids (maandag t/m vrijdag, uitgez. 
feestdagen). Voordeelkaart Discover Bruges (korting voor musea en beziens-
waardigheden).

Een 18de-eeuws koetshuis in de histo-
rische binnenstad werd omgetoverd tot 
een romantisch lifestylehotel in privé-
bezit. Waardevol antiek en originele 
kunstvoorwerpen zorgen voor een vleugje 
nostalgie. Een Small Luxury Hotel of the 
World en winnaar van o.m. een Boutique 
Hotel Award en een World Luxury Hotel 
Award.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charming

2 persk.
charming+

junior
suite

2 pers.
inclusief ontbijt
BRGV0035 N1

A 01/04-31/10, 20/11-03/01, 12/02-20/02 zo/do 127 146 173
B 01/04-31/10, 20/11-03/01, 12/02-20/02 vrij/za 138 157 211
C 01/11-19/11, 04/01-11/02, 21/02-31/03 zo/do 113 132 153
D 01/11-19/11, 04/01-11/02, 21/02-31/03 vrij/za 124 143 190
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking BRGVPB35
E 01/04-31/10, 20/11-03/01, 12/02-20/02 aankomst zo/wo 245 279 335
F 01/11-19/11, 04/01-11/02, 21/02-31/03 aankomst zo/wo 219 255 295
Pakketprijs per persoon Charming+ Fotoshoot BRGP0024
G 01/04-03/07, 19/07-31/10, 20/11-03/01, 12/02-20/02 aankomst zo/wo 322
H 01/04-03/07, 19/07-31/10, 20/11-03/01, 12/02-20/02 aankomst vrij 344
I 01/11-19/11, 04/01-11/02, 21/02-31/03 aankomst zo/wo 295
J 01/11-19/11, 04/01-11/02, 21/02-31/03 aankomst vrij 315

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04-31/03/21)

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijt met een glaasje 
champagne

 ∙ welkomstdrankje
 ∙ stadswandeling met Engelstalige gids 
(maandag t/m vrijdag, uitgez. feestdagen)

 ∙ doosje chocolaatjes (aankomst zondag 
t/m woensdag)

FOTOSHOOT
 ∙ 2 nachten in een charming 
kamer

 ∙ ontbijt met een glaasje 
champagne

 ∙ romantische fotoshoot in de stad met 
professionele fotograaf (ca. 30 minuten)

 ∙ stadswandeling met Engelstalige gids 
(maandag t/m vrijdag, uitgez. feestdagen) 
doosje chocolaatjes (aankomst zondag 
t/m woensdag)

vanaf

vanaf

Brugge
Er zijn zo van die ste-
den die u meteen 
charmeren. De sprook-
jesstad Brugge ’Die 
Scone' is er zo een. De 
goed bewaarde mid-
deleeuwse binnenstad ligt binnen het net-
werk van de pittoreske reien (grachten). 
Dit is het historisch hart van Brugge met 
onvervalste sfeer. Romantische zielen kui-
eren langs het Minnewater of maken een 
ritje met een paardenkoets. En dan zijn er 
de talloze winkels en restaurants...
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Martin's Brugge

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charming

1 persk.
charming

inclusief ontbijt
BRGV0011 X0

A 01/02-31/03, 01/11-30/11 uitgez. topdata zo/do 59 106
B 01/02-31/03, 01/11-30/11 uitgez. topdata vrijdag 60 107
C 01/02-31/03, 01/11-30/11 uitgez. topdata zaterdag 67 120
D 01/04-09/04, 01/06-31/07, 01/12-24/12 uitgez. topdata zo/do 75 129
E 01/04-09/04, 01/06-31/07, 01/12-24/12 uitgez. topdata vrijdag 88 149
F 01/04-09/04, 01/06-31/07, 01/12-24/12 uitgez. topdata zaterdag 93 167
G 10/04-31/05, 01/08-31/10, 25/12-02/01 uitgez. topdata zo/do 81 149
F 10/04-31/05, 01/08-31/10, 25/12-02/01 uitgez. topdata vrij/za 93 167
H Topdata zo/do 129 231
I Topdata vrij/za 142 257

Ligging: dit hotel kan uitpakken met een voortreffelijke loca-
tie in het historisch hart van Brugge, in de schaduw van het 
beroemde Belfort. U verblijft hier op slechts 100  m van de 
gezellige Grote Markt en het mooie plein de Burg met de Heilig 
Bloedbasiliek.
Transport: per auto: 100 km (Brussel), 399 km (Parijs), 255 km 
(Amsterdam). Treinstation Brugge op 2 km.
Faciliteiten: Martin's Brugge biedt een bijzonder knus comfort 
en geraffineerd decor. Ruime, moderne lobby met de receptie. 
Ook de ontbijtruimte (buffetformule) is van een hedendaagse 
stijl, met zicht op de mooie binnentuin. Er is een bar en naast 
de deur, een restaurant en tearoom die niet tot het hotel beho-
ren. Ondergrondse parking (50 plaatsen): vanaf € 30/24 uur.
Kamers: 199 kamers. Relaxte nuances van warme kleuren en 
licht, met oog voor detail in een gerieflijke, moderne lifestyle. 
We reserveren voor u een charming kamer (18 m², max. 2 per-
sonen). 2 Volwassenen en 1 of 2 kinderen krijgen een ruime 
familiekamer (23 m², 1x tweepersoonsbed en een stapelbed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 64/nacht, het tweede kind van 
3 t/m 12 jaar overnacht gratis. Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: topdata (2020): 01/02, 11/04-12/04, 30/04-
01/05, 20/05-22/05, 30/05-31/05, 27/11-28/11, 04/12-05/12, 11/12-
12/12, 26/12-31/12. 01/04/20-31/10/20, 28/11/20-30/12/20: min. 
2 nachten op zaterdag. 31/12/20: min. 3 nachten. Verblijfstaks: 
€ 2,12/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Brugge

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/02/20-02/01/21)

Martin's Brugge staat voor een vol-
maakte combinatie van traditie 
en moderniteit in het centrum van 
Brugge. Het hotel is uitermate gunstig 
gelegen, net achter het Belfort.

Brugge
Het romantische Brugge heeft een rijk aanbod aan musea, maar 
ook de hedendaagse cultuur komt er volop aan bod. U kan er 
gezellig shoppen. Eén van de mooiste steden in Europa...
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Albion

Ligging: na WO I werd Ieper opnieuw opgebouwd in de oorspronkelijke stijl en 
wist zo haar charmant en historisch karakter te behouden. Het hotel bevindt zich 
op 300 m van de Grote Markt, het In Flanders Fields Museum en de winkel straten. 
De vestingen en de Menenpoort waar 's avonds om 20 uur de Last Post wordt 
gespeeld, zijn vlakbij. Heuvelland met de Kemmelberg situeert zich op 10 km.
Transport: per auto: 122 km (Brussel), 256 km (Parijs), 295 km (Amsterdam). 
Treinstation Ieper op 1,2 km.
Faciliteiten: het hotel bevindt zich in een historisch huis. U komt binnen in 
de vernieuwde lobby waar zich de receptie bevindt. De bar werd knus ingericht 
met veel natuurlijk licht en warme kleuren. Hier kunt u 's morgens uw ontbijt 
nemen alvorens op pad te gaan. Er is geen restaurant in het hotel, maar men 
beveelt u met veel plezier goede eetadresjes aan. Gratis afgesloten fietsen-
stalling. Fietsverhuur mogelijk (betalend). Overdekte, afgesloten parking voor 
moto's (vanaf € 7/24 uur/moto, enkel voor hotelgasten) Privéparking: vanaf 
€ 11/24 uur (reservering aanbevolen).
Kamers: de 32 kamers werden gezellig aangekleed met vast tapijt. We reserveren 
voor u naar keuze: classic kamers (24 m²) of premium kamers (28 m²) met zicht 
op de Ieperse torens. Beide types zijn voor max. 3 personen. De helft van de 
kamers werden recentelijk vernieuwd en ogen eigentijdser (volgens beschik-
baarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,40/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
01/04/20-12/11/20: min. 2 nachten indien zaterdagnacht in het verblijf. Topdata 
(min. 2  nachten): 12/04/20-13/04/20, 30/04/20-01/05/20, 21/05/20-22/05/20, 
31/05/20-01/06/20, 21/07/20, 01/11/20. Het hotel is gesloten 20/12/20-03/01/21.
Bonus: 01/12/20-31/03/21: welkomstdrankje en kortingsboekje te gebrui-
ken in handelszaken en musea, zoals het In Flanders Fields Museum en het 
Ypermuseum. Jonggehuwden: geschenkje.

In dit familiale hotel wordt u hartelijk 
ontvangen. Persoonlijke service en hoog-
waardige kwaliteit staan hier dan ook cen-
traal. Uitstekende ligging in het historisch 
centrum van Ieper op een boogscheut 
van de Grote Markt. Een ideale uitvalsba-
sis om het oorlogsverleden van Ieper, de 
Westhoek en omstreken te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

2 persk.
premium

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
VLAV0043 N1

A 01/04-12/11 uitgez. topdata zondag/vrijdag 83 134 95 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 28
extra bed (3de volwassene) 48

B 01/04-12/11 uitgez. topdata zaterdag 90 142 102
C 13/11-31/03 uitgez. topdata 55 102 67
B Topdata 90 142 102
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking VLAVP043
D 01/04-12/11 uitgez. topdata aankomst zo/do 165 268 190
E 01/04-12/11 uitgez. topdata aankomst vrij/za 179 284 203
F 13/11-31/03 uitgez. topdata aankomst dagelijks 109 203 134
E Topdata 179 284 203

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21)

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ ticket voor het In 
Flanders Fields Museum

vanaf
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Ieper
Sfeervolle stad in het 
hart van de Westhoek, 
boordevol histo-
rie. Dankzij de rijke 
geschiedenis van de 
middeleeuwen tot de 
Eerste Wereldoorlog vindt u hier prach-
tige gebouwen en gevels terug. Maak 
een wandeling langs de wallen, bezoek 
het bekende In Flanders Fields museum 
of stap een van de leuke bars of winkels 
binnen. De omgeving nodigt uit tot mooie 
wandelingen en fietstochten.
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Cosmopolite

Ligging: dit hotel is ideaal gelegen in het hart van Nieuwpoort-Bad. De 
verkeers vrije zeedijk en het strand liggen op 100 m, de havengeul op 250 m en 
de belangrijkste winkelstraat om de hoek. Een goede uitvalsbasis om de streek 
per fiets te verkennen, zo fietst u langs de oevers van de IJzer tot in Diksmuide.
Transport: per auto: 127 km (Brussel), 320 km (Parijs), 295 km (Amsterdam). 
Treinstation De Panne op 15 km, Oostende op 23 km.
Faciliteiten: aan de receptie beschikt u over een gratis internethoekje. In de 
gezellige bistro tearoom kan u terecht voor een heerlijke pannenkoek of een 
snack. In de knus ingerichte bar van het hotel geniet u van een drankje na een 
drukke dag. Wellnesscenter met infraroodsauna, bubbelbad, regendouche, relax-
ruimte (betalend - kan privé afgehuurd worden). Schoonheidsbehandelingen 
(betalend). Kapsalon. Gratis fietsenstalling. Privéparking (vanaf € 20/24 uur) 
op 100 m of betalend parkeren in de straat.
Kamers: 129 kamers, smaakvol ingericht in een hedendaagse stijl. Mooie bad-
kamer afgewerkt met natuursteen (meestal met een aparte wc). Vast tapijt. 
We reserveren voor u een comfort kamer met zithoekje en bureau (35 m², max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) of een gerenoveerde superior 
kamer (40 m², max. 2 personen). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen 
keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de comfort kamers: verminderde 
prijs voor 2 kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijs-
tabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 10/nacht. Topdata (min. 2 nachten): 11/04/20-
12/04/20, 21/05/20-24/05/20, 30/05/20-01/06/20, 29/08/20, 01/11/20-02/11/20, 
30/12/20-31/12/20.
Bonus: bij min. 2 nachten een gratis parkingticket voor Plopsaland De Panne.

In dit modern driesterrenhotel worden de 
gasten met open armen ontvangen. De 
kamers bieden alle comfort en het hotel 
vormt een goede 'thuishaven' - want in 
Nieuwpoort draait alles om boten. Trakteer 
uzelf op een streekdiner in de brasserie: 
de verse vis zal u zeker bevallen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
KSTV0008 X0

A 01/04-05/04, 20/04-14/07, 01/09-30/09 uitgez. topdata zo/vrij 63 90 73 ind 3 < 12 jaar incl. ontbijt 26
halfpension 
volwassene 27 
kind < 13 jaar 14

B 01/04-05/04, 20/04-14/07, 01/09-30/09 uitgez. topdata za 68 105 78
B 06/04-19/04, 15/07-31/08 uitgez. topdata 68 105 78
C 01/10-31/10, 09/11-20/12 zo/vrij 55 85 65
B 01/10-31/10, 09/11-20/12 za 68 105 78
B 01/11-08/11, 21/12-03/01, 15/02-21/02 uitgez. topdata 68 105 78
C 04/01-14/02, 22/02-31/03 zo/vrij 55 85 65
B 04/01-14/02, 22/02-31/03 za 68 105 78
D Topdata 73 105 83

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/10/20-31/10/20, 09/11/20-20/12/20, 04/01/21-
14/02/21, 22/02/21-31/03/21)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 5 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (01/04/20-05/04/20, 20/04/20-14/07/20, 01/09/20-
30/09/20)

(uitgez. topdata) (de gratis nacht is steeds de goedkoopste)

Kust
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Nieuwpoort
De badplaats van vis-
sers en zeilers, die 
zich het hele jaar door 
kunnen uitleven in het 
spaarbekken van de 
IJzer of op volle zee. 
Catamarans of volwaardige zeiljachten: 
de Eurojachthaven van Nieuwpoort is dé 
plaats voor plezierboten. Proef de heer-
lijke visgerechten in de vele restaurants.
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du Parc

Ligging: u logeert hier pal in het centrum van Oostende, op 100 m van het 
strand, het casino en de uitgaansbuurt en op 50 m van het stadspark, de winkel-
straten en een tramhalte. Oostende biedt heel veel mogelijkheden voor een 
gevarieerde vakantie. Aan u de keuze: cultuur of natuur. Het James Ensorhuis 
bijvoorbeeld of een strandwandeling met z'n tweetjes...
Transport: per auto: 114 km (Brussel), 310 km (Parijs), 280 km (Amsterdam). 
Treinstation Oostende op 500 m.
Faciliteiten: het meest aantrekkelijke aan het Hotel du Parc is de magie van 
authentieke en waardevolle art deco (is sinds 2001 geklasseerd als monument) 
in een ontspannen, pretentieloze sfeer. De receptie geeft uit op een prachtige, 
originele trap. De Brasserie du Parc is omwille van zijn kunst zinnige uitstraling 
al decennia lang de vaste stek van artiesten, intellectuelen en rasechte 
Oostendenaars. Een salon met tv-hoek en de ontbijtruimte bevinden zich op de 
eerste verdieping. U geniet er van een uitgebreid, heerlijk ontbijtbuffet. Sauna 
en solarium (betalend). Publieke parking op 100 m (vanaf € 22/24 uur) of garage 
van het hotel (vanaf € 16/24 uur).
Kamers: de 53 kamers zijn hedendaags gerestyled. Ze beschikken over parket. 
We reserveren voor u een kamer aan de voorkant (15 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 6/nacht. 2 Kinderen van 4 t/m 12 jaar op de kamer van 
de ouders genieten elk 50% korting.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 18 jaar in een aparte kamer genieten elk 20% 
korting.
Bijzonderheden: topdata (min. 3  nachten): 10/04/20-13/04/20, 01/05/20-
03/05/20, 21/05/20-23/05/20, 29/05/20-02/06/20. Periode A: min. 2  nachten. 
Periode B: min. 3 nachten. Verblijfstaks: €  3/persoon/nacht (ter plaatse te 
betalen). Het hotel is gesloten 03/01/21-22/01/21.
Bonus: fles wijn voor jonggehuwden.

Wat prijs/kwaliteit betreft, is dit een 
absolute topper. Het Hotel du Parc geniet 
een centrale ligging en is een bekend 
adres in Oostende. De brasserie wordt 
druk bezocht door de lokale bevolking. Het 
hotel werd gebouwd in 1932 en de origi-
nele art-deco-elementen bleven tijdens de 
renovatie behouden. Verrassend anders...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra

bed 3/4
inclusief ontbijt
KSTV0005 N1

A 01/04-30/06, 13/09-29/10 uitgez. topdata 49 64 28
B 01/07-12/09, 30/10-07/11 68 73 33
A 08/11-24/12, 03/01-31/03 49 64 28
B 25/12-02/01 68 73 33
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten KSTVP005
C 01/04-30/06, 13/09-29/10, 08/11-24/12, 03/01-31/03 uitgez. topdata 99

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van zondag t/m 

dinsdag (01/04/20-30/06/20, 13/09/20-29/10/20, 08/11/20-24/12/20, 
03/01/21-31/03/21, uitgez. topdata) GENIETEN

 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ streekbierenpakket
 ∙ 1x privégebruik sauna 
(1 uur)

GRATIS

voor

Oostende
'De koningin der bad-
steden', gezellige bad-
stad met internatio-
nale flair. Leopold I en 
Leopold II vertoefden 
maar al te graag in 
Oostende. Het Wapenplein is het centraal 
marktplein in de oude stadskern, nu een 
bruisende verkeersvrije zone. Bezoek 
zeker het Kunstmuseum aan Zee (kort-
weg Mu.ZEE), het James Ensorhuis, de 
Visserskaai,...
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 € 37,
30* 

HHHB CHARME

P FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Imperial

Ligging: het hotel is ideaal gelegen in het hart van de bruisende stad die 
Oostende is, tegenover het strand en het Casino, in de onmiddellijke nabijheid 
van het verkeersvrije winkelcentrum, de restaurants en de jachthaven.
Transport: per auto: 114 km (Brussel), 310 km (Parijs), 280 km (Amsterdam). 
Treinstation Oostende op 500 m.
Faciliteiten: receptie en een mooie lounge met open haard en bibliotheek, 
Disney-films voor de kinderen, tv-hoekje met internet mogelijkheden. Geniet 
van de gezellige sfeer in de James Ensor bar. De amicale sfeer maakt het de ide-
ale plaats voor een drankje of een romantische afspraak. De ruime, knappe ont-
bijtruimte biedt gedeeltelijk zicht op zee. Parking: vanaf € 22/24 uur (publiek, 
volgens beschikbaarheid).
Kamers: de 61 smaakvolle kamers zijn goed uitgerust zodat u zich snel thuis 
voelt. Vast tapijt. We reserveren voor u een standaardkamer voor max. 3 perso-
nen (16 m²) of een superior kamer voor max. 2 personen (ruimere badkamer met 
make-upspiegel, kluisje, zeezicht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de standaardkamer: kinderbedje: € 20/nacht en verminderde 
prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 24/04/20-26/09/20: min. 2 nachten op zaterdag. Huisdieren: 
€  25/nacht (enkel in de standaardkamers, 1  per kamer). Verblijfstaks: 
€ 3/kamer/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: 55+: welkomstdrankje in de bar. Jonggehuwden: fles schuimwijn en late 
check-out tot 13 uur.

Uniek gelegen in het hart van Oostende, 
'Stad aan zee'. Het team van Hotel Imperial 
zorgt voor een hartelijke en persoonlijke 
ontvangst in een intiem kader. De talrijke 
restaurants, de Visserskaai, de Mercator, 
de jachthaven, de diverse musea, de win-
kelstraten,... bevinden zich allemaal op 
wandelafstand van het hotel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
KSTV0013 X1

A 01/04-23/04 zondag/donderdag 56 82 82 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 40
extra bed (3de volwassene) in 
een standaardkamer
per. A/B/C 40
per. D 47

B 01/04-23/04 vrijdag/zaterdag 61 89 87
C 24/04-26/09 zondag/donderdag 62 90 94
D 24/04-26/09 vrijdag/zaterdag 70 97 108
A 27/09-31/03 zondag/donderdag 56 82 82
B 27/09-31/03 vrijdag/zaterdag 61 89 87

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (16/11/20-17/12/20, 01/02/21-12/02/21, 
22/02/21-31/03/21)

Kust

GRATIS

Oostende
'De koningin der bad-
steden', gezellige bad-
stad met inter nationale 
flair... Leopold I en 
Leopold II vertoefden 
maar al te graag in 
Oostende. Het Wapenplein is het centraal 
marktplein in de oude stadskern, nu een 
bruisende verkeersvrije zone. Bezoek 
zeker het Kunstmuseum aan Zee (kort-
weg Mu.ZEE), het James Ensorhuis, de 
Visserskaai,...
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 € 129
 € 30,

00* 

BED & BREAKFAST CHARME

FR
EE

La Bonne Auberge

Ligging: op het gezellige marktplein genoemd naar Jean Del Cour, de beroemde 
Luikse beeldhouwer uit de 17de eeuw die de barok in de streek van Luik intro-
duceerde. Op het plein kan u het werk van deze kunstenaar bewonderen. Durbuy 
ligt op 11 km, Luik op 40 km.
Transport: per auto: 109 km (Brussel), 387 km (Parijs), 315 km (Amsterdam). 
Treinstation Hamoir op 200 m, Barvaux op 11 km.
Faciliteiten: u wordt bijzonder hartelijk onthaald in de sfeervolle hall. De 
attente gastheren serveren u iedere morgen een verzorgd ontbijt op de mooiste 
porseleinen bordjes die ze zorgvuldig uit hun winkel van glas- en zilverwerk, 
klein antiek en oude serviezen selecteren. Kijk zeker eens rond in deze winkel 
en geniet van het aanbod aan leuke snuisterijen. 's Avonds wordt er voor u, in 
samenspraak met de eigenaars, een lekkere maaltijd bereid (richtprijs 3 gangen 
€ 27,50, 1 dag vooraf te reserveren) of kan u zelf, in een ongedwongen sfeer, 
gebruik maken van de keuken. Op de 1ste en 2de verdieping komt u tot rust 
in de knusse salons met een goed boek. Een honesty bar staat ter beschikking 
voor een verfrissend drankje of een kopje koffie of thee. In de mooi aangelegde 
tuin is het bijzonder aangenaam verpozen. Geen lift (3 verdiepingen). Gratis 
parkeren in de straat.
Kamers: in een historisch gebouw waar destijds de postkoets werd gestald, 
worden vandaag 5 kamers aangeboden (vanaf 15 m²). Met een smaakvol oog 
voor detail werden ze allemaal verschillend ingericht in een authentieke, 
romantische stijl. Alle kamers beschikken over parket. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).

Deze gerestaureerde postrelais uit 
1750 huisvest vandaag een romantisch, 
kleinschalig hotel waar u zich onmiddel-
lijk zal thuis voelen. De innemende sfeer 
en het bijzonder warm onthaal weerspie-
gelen de gezelligheid van deze pittoreske 
streek. De eigenaars staan met plezier 
garant voor het welslagen van uw verblijf.

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijt
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 3 gangendiner

GRATIS

voor

Hamoir
Verscholen in een 
bos rijke vallei aan de 
samenvloeiing van de 
Our the en de Neblon 
trekt dit pittoresk 
dorpje jaarlijks heel wat 
toeristen op zoek naar een mix van natuur, 
rust en cultuur. Bezoek zeker de romaanse 
kerk van Xhignesse, de kastelen van 
Vieux Fourneau, Odeigne en Modave, de 
watermolen van Bloquay, de grotten van 
Remouchamps en Durbuy met heel wat 
gezellige restaurants op 11 km.
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vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ARDV0032 N1

A 01/04-31/03 45 73 kind 3 < 13 jaar 
incl. ontbijt 28Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ARDVP032

B 01/04-31/03 129

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op maandag of 

dinsdag (01/04/20-03/04/20, 20/04/20-30/06/20, 01/09/20-30/10/20, 
09/11/20-18/12/20, 04/01/21-12/02/21, 22/02/21-31/03/21)

• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs (01/07/20-
31/08/20)
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 € 36,
70* 

HHH CHARME

FR
EEP FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Auberge La Grande Cure

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
comfort

extra
bed 3

comfort
inclusief ontbijt
ARDV0043 X0

A 01/04-02/04, 20/04-07/05, 10/05-14/05 uitgez. topdata 55 65 65
B 03/04-19/04, 08/05-09/05, 15/05-16/05 uitgez. topdata 63 75 75
A 17/05-04/06, 07/06-11/06, 14/06-18/06 uitgez. topdata 55 65 65
B 05/06-06/06, 12/06-13/06, 19/06-20/06 63 75 75
A 21/06-02/07, 28/09-08/10, 25/10-12/11 uitgez. topdata 55 65 65
B 03/07-16/07, 23/08-27/09, 09/10-24/10 63 75 75
C 17/07-22/08 70 85 85
B 13/11-16/11, 20/11-23/11, 27/11-30/11 63 75 75
A 17/11-19/11, 24/11-26/11, 01/12-03/12 55 65 65
B 04/12-05/12, 11/12-12/12, 18/12-01/01, 12/02-27/02 uitgez. topdata 63 75 75
A 06/12-10/12, 13/12-17/12, 02/01-11/02, 28/02-31/03 55 65 65
C Topdata 70 85 85

Ligging: aan de rand op een mooi groen domein. In de omge-
ving: La Roche (8 km), Durbuy (20 km), 2 Golfbanen (18 holes).
Transport: per auto: 131 km (Brussel), 354 km (Parijs), 322 km 
(Amsterdam). Treinstation Hotton op 11 km.
Faciliteiten: via de indrukwekkende oprijlaan met berken 
naar een natuurstenen gebouw met receptie. Warm interieur 
straalt gastvrijheid uit. Bar met excellente selectie wijnen. De 
eigenaar bereidt gastronomische gerechten in het restaurant. 
Gezellige tuin. Wellnesszone met bubbelbad, sauna en ontspan-
ningsruimte (betalend). Massages en behandelingen op aan-
vraag (betalend). Dit hotel is omwille van de niveauverschillen 
minder geschikt voor mensen die niet goed te been zijn.
Kamers: 24 kamers. Standaardkamers (16 m², max. 2 personen) 
of ruimere comfort kamers (22 m², max. 3 personen, 22 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag 
van € 45/dag (4 gangen met bediening aan tafel). Kindermenu 
ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje: € 25/nacht. Enkel in comfort: 1 kind 
van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 30/nacht.
Bijzonderheden: topdata (2020): 11/04-13/04, 24/04-02/05, 
21/05-23/05, 29/05-31/05, 30/10-07/11, 18/12-19/12, 24/12-
29/12. Huisdier: €  10/nacht (standaardkamers). Verblijfstaks: 
€ 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Hotel gesloten 
24/06/20-02/07/20, 24/09/20-01/10/20, 01/01/21-14/01/21.

Ardennen

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (periode A, 

uitgez. topdata)
(inclusief ontbijt)

GRATIS

Serene rust en gastronomisch genie-
ten bij het Nederlands-Deense echt-
paar Christenssen. Een dagje actief 
op stap, rust en ontspannen in de 
wellness ter plaatse, het kan allemaal.

Marcourt
In de toeristische driehoek van La Roche, Marche-en-Famenne 
en Durbuy, aan de Ourthe. Een wirwar van beekjes en bosrijke 
valleien. In de omgeving meer dan 100 schilderachtige dorpjes.
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Hostellerie Le Charme de la Semois

Ligging: rustige ligging in het hart van de prachtige Semois-vallei, aan de rand 
van de rivier. De Semois is in deze streek op haar mooist met veel bochten 
en steile rotswanden, de ideale omgeving om te wandelen en te fietsen. Hier 
schudt u al snel de dagelijkse sleur van u af. De stad Bouillon ligt op 28 km, u 
kan er de burcht van Godfried van Bouillon bewonderen. Typisch voor Bouillon 
en de Ardennen in het algemeen zijn de woningen in natuursteen met grijze 
daken. Charleville over de Franse grens situeert zich op 25 km.
Transport: per auto: 146 km (Brussel), 260 km (Parijs), 346 km (Amsterdam). 
Treinstation Gedinne of Paliseul op 20 km.
Faciliteiten: van zodra u het hotel binnentreedt, voelt u de hartelijke, warme 
sfeer die hier hangt. Via de receptie (8-19  uur) bereikt u het uitmuntende 
restaurant dat in 2019 voor het 7de jaar op rij de prestigieuze Michelin Bib 
Gourmand-prijs in ontvangst mocht nemen. Gezellig aan het haardvuur geniet 
u er van traditionele, gastronomische gerechten die door de eigenaar worden 
bereid. Ook in de brasserie staan er lekkere, regionale gerechten op de kaart. In 
het salon en de bar kan u na een actieve dag op adem komen met een drankje 
of na het eten nog een slaapmutsje drinken. In de zomer komt u heerlijk 
tot rust aan het buitenzwembad met indrukwekkend zicht op de Semois (mei-
september, gratis ligstoelen, parasols en handdoeken). Ook op het terras in de 
mooi onderhouden tuin of aan de poolbar in chaletstijl (11-19 uur) kan u zalig 
relaxen.
Kamers: een totaal van 31 comfortabele kamers die eigentijds werden inge-
richt. Ook hier staat alles in het teken van uw rust dankzij de rustige kleuren 
en de zorgvuldig uitgekozen decoratie. We reserveren voor u naar keuze een 
standaardkamer (20 m², max. 2 personen) of een superior kamer (25-30 m², max. 
2 personen).
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 10 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 17/04/20-26/09/20: min. 2 nachten op vrijdag en zaterdag. 
24/10/20, 07/11/20  en 11/11/20: min. 2 nachten. Huisdieren: €  10/nacht (op 
aanvraag). Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Dit charmant hotelletje is gehuisvest in 
een pittoresk Ardeens huis dat dateert 
uit 1862. Dankzij de wondermooie loca-
tie, vlak aan de oevers van de Semois, 
komt u er meteen tot rust. De vriende-
lijkheid van de eigenaars laat u ten volle 
van een gemoedelijke sfeer genieten. De 
kwalitatieve keuken is een extra bonus.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

inclusief halfpension
ARDV0045 X0

A 01/03-02/04 102 111
B 03/04-02/11 104 114
A 03/11-25/12 102 111
B 26/12-31/12 104 114

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 01/03/20-31/12/20) (inclusief halfpension)

GRATIS
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Alle-sur-Semois
Dit vredig plaatsje, 
slechts enkele stra-
ten groot, is hét kun-
stenaarsdorp van de 
Ardennen. Het is de 
geboorteplaats van 
schilder Albert Raty en verblijfplaats van 
vele andere kunstenaars. Bezoek in de 
omgeving kunstateliers, artistieke ten-
toonstellingen of het Museum van de 
Tabak en de Folklore. U kan er wildwater-
kanoën op de Semois of wandelen langs 
het water. Een oase van rust...
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 € 169
 € 58,
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Auberge d'Alsace Hôtel de France

Ligging: aan de oevers van de Semois, enkel gescheiden van de rivier door de 
weg, op 5 minuten wandelen van het centrum, dat u via een brug bereikt. U 
geniet hier van een mooi uitzicht op de omgeving. In Bouillon zelf bezoekt 
u in de eerste plaats het kasteel en de Archeoscoop, een fascinerende audio-
visuele voorstelling die u meeneemt naar de tijd van Godfried van Bouillon en 
de kruistochten, een aanrader. Wintersport: langlauf in Gedinne, op 29 km van 
Bouillon (piste Croix-Scaille op 505 m hoogte).
Transport: per auto: 162 km (Brussel), 265 km (Parijs), 360 km (Amsterdam). 
Treinstation Libramont op 30 km, waar u een bus naar Bouillon kan nemen.
Faciliteiten: charme en traditie van de Ardennen zijn hier troef. Het hotel omvat 
een hoofdgebouw met 3 verdiepingen en een bijgebouw met 2 verdiepingen. U 
beschikt over een receptie, waar u vriendelijk wordt onthaald, een salon met 
zithoekjes om even te verpozen en bij te praten, en een bar. In de ontbijtzaal 
wacht u elke ochtend een verzorgd ontbijt. Het restaurant serveert een fijne 
keuken. Parkeergelegenheid in de omringende straten.
Kamers: de 30 kamers zijn eenvoudig en klassiek ingericht met vast tapijt. Naar 
keuze reserveren we voor u een standaardkamer aan de achterkant (20 m²) of 
een kamer met zicht op de Semois (30 m²). Tweepersoonskamer voor alleen-
gebruik.
Maaltijden: halfpension (ontbijtbuffet en diner 3 gangen met bediening aan 
tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 10  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting, 1 kind van 11 t/m 12 jaar 20% korting. Enkel in de 
kamers met zicht op de Semois: dezelfde kortingen voor 2 kinderen van 3 t/m 
12 jaar. Inclusief halfpension.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten op maandag en dinsdag (01/04/20-
31/05/20) en op maandag, dinsdag en woensdag (01/10/20-31/03/21) (vertrek-
ken op maandagmorgen is wel mogelijk). Verblijfstaks: € 1/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).

Auberge d'Alsace-Hôtel de France biedt 
een comfortabel verblijf in een rustiek 
kader met een goede verhouding prijs/
kwaliteit. Bovendien geniet u er van een 
lekkere keuken en een gastvrije ont-
vangst. Mooi gelegen in het gezellige 
stadje Bouillon, aan de Semois op 5 minu-
ten stappen van het centrum.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

inclusief halfpension
ARDV0029 X1

standaardkamers
A 01/04-31/03 88 97 31

kamers met zicht op de Semois
B 01/04-31/03 95 105 31
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ARDVPB29
C 01/04-31/10, 02/11-23/12, 26/12-30/12, 01/01-31/03 169

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op woensdag of donderdag 

(01/04/20-07/04/20, 15/04/20-27/04/20, 06/05/20-18/05/20)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op donderdag of vrijdag 

(01/10/20-28/10/20, 05/11/20-23/12/20, 02/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/06/20-30/09/20)

Ardennen

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x 3 gangendiner
 ∙ toegang tot het kasteel, 
het museum en de 
Archeoscoop

GRATIS

voor
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Bouillon
Verborgen in het 
Ardense woud en 
omarmd door een 
meander van de 
Semois, wordt het 
mooi middeleeuws 
stadje Bouillon beheerst door het kas-
teel van Godfried van Bouillon. Bouillon 
is een favoriete vakantie bestemming in 
de Ardennen. Talrijke bewijzerde wan-
delpaden ontsluiten een paradijs voor 
wandelaars.



De kust, de steden en het binnenland

Nederland
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Nederland, klein in oppervlakte, maar groot van hart en zo veelzijdig. Een land van oude mees-
ters en moderne klassiekers. Nederland staat bol van de attracties voor groot en klein.

Het gezicht van het Nederlandse binnenland wordt bepaald door pittoreske, oude handelssteden 
met een boeiend, rijk verleden en het typisch Hollandse landschap met idyllische rivieren en 
goed bewaard gebleven molens. Hip overnachten in trendy Rotterdam en koninklijk Den Haag, 
of romantisch logeren op het platteland: aan u de keuze. 

Nederland is eveneens een fiets- en wandelland met een indrukwekkende kustlijn. Een kust die 
zich kenmerkt door mooie, brede zandstranden, beboste duinen, nostalgische vuurtorens en ge-
zellige badplaatsjes met leuke terrasjes. De Nederlandse kust, dat is genieten met volle teugen 
van een vriendelijke bevolking, kwalitatief hoogwaardige hotels, van ontspanning, van de na-
tuur en van samen zijn met familie en vrienden. Hier wachten u de goede dingen van het leven.
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Liefst 32.000 km veilige fietspaden, een uitstekende infrastructuur en een vlak 
landschap maken van Nederland hét ultieme fietsland, waar het bijzonder aan-
genaam fietsen is. Wilt u Nederland op z’n best zien, dan is de fiets het ide-
ale vervoermiddel. U ontdekt de mooiste plekjes waar u anders niet snel komt. 
Gedurende 5 dagen fietst u (eigen fiets of huurfiets) door de geurige bossen van 
Gelderland, van hotel naar hotel, een dagelijks traject van 45 à 55 km. U bepaalt 
vrij het tempo en de stops onderweg, en uw bagage wordt telkens overgebracht 
naar de volgende bestemming. Makkelijker kan niet. 

Dag 1: aankomst in Fletcher Hotel Doorwerth in Doorwerth-Arnhem. Het land-
goed telt 10 ha en is gelegen aan de rand van de Veluwe in een bosrijke omge-
ving. Op slechts 3 km van het hotel kunnen geschiedenisliefhebbers een bezoek 
brengen aan het middeleeuws kasteel Doorwerth uit de 13de eeuw. Dit kasteel 
is prachtig gelegen in de uiterwaarden van de Rijn en herbergt 3 musea. In de 
omgeving vond, tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Slag om Arnhem plaats. 
Bezoek er het Airborne Museum, het enige slagveldmuseum van Nederland. In 
het hotel kan u ontspannen in het binnenzwembad en nadien genieten van een 
drankje in de bar. ‘s Avonds een 3 gangendiner.

Dag 2: ontbijt. Vandaag fietst u naar Heelsum. Deze streek behoort tot de groen-
ste gebieden van Nederland met o.a. het Nationaal Park Veluwezoom, een heu-
velachtig bos- en heidelandschap van bijna 5000 ha, en het Nationaal Park de 
Hoge Veluwe, het grootste natuurreservaat van Nederland met het beroemde 
Kröller-Müller museum. Na een dagje fietsen overnacht u vandaag in het Fletcher 
Hotel Klein Zwitserland (zie p. 40) in Heelsum. Ook hier kan u relaxen in het bin-
nenzwembad en wacht u ‘s avonds een heerlijk 3 gangendiner.

Dag 3: ontbijt. Het traject loopt vandaag van Heelsum naar Renkum met als 
eindbestemming Fletcher Hotel De Buunderkamp. Dit rustieke 4  sterrenhotel 
ligt in de groene bossen. U kan hier genieten van natuur, rust en ruimte. Een 
tocht naar de historische stad Wageningen is de moeite waard. Deze stad is 
onlosmakelijk verbonden met de bevrijding van Nederland, op 5 mei 1945 werd 
hier immers de capitulatie getekend. Na een dagje fietsen is het zalig tot rust 
komen, een drankje in de gezellige bar of een duik in het binnenzwembad. Het 
3 gangendiner is een fijne afsluiter van deze sportieve dag.

Dag 4: ontbijt. Op de voorlaatste dag gaat het richting Wolfheze en overnacht 
u in het Fletcher Hotel Wolfheze. Dit charmant hotel is gelegen in een bosrijke 
omgeving. Na de inspanning, wacht u de ontspanning van de sauna en het bin-
nenzwembad. ‘s Avonds een 3 gangendiner.

Dag 5: ontbijt. Nadien fietst u terug naar uw auto in Doorwerth-Arhem. Vertrek 
of verlenging.

(*) De volgorde van de etappes en de keuze van de hotels 
kunnen afwijken omwille van externe factoren, zonder 
de essentie van het programma aan te tasten

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 4 nachten
 · 1 nacht in Doorwerth - Arnhem
 · 1 nacht in Heelsum
 · 1 nacht in Buunderkamp - Renkum
 · 1 nacht in Wolfheze

Inbegrepen
 · 4 nachten in een comfort kamer
 · Onbijtbuffet
 · 4x 3 gangendiner
 · Dagelijkse fietsroutes, inclusief tips en be-
zienswaardigheden voor onderweg

 · Dagelijks een tussendoortje voor onderweg
 · Dagelijks transport van uw bagage naar het 
volgende hotel

 · Vrij gebruik van de faciliteiten in elk hotel 
(sauna, binnenzwembad, tennisplein,...)

Niet inbegrepen
 · De fiets, zelf mee te brengen of vooraf te 
reserven (vanaf € 10/dag, elektrische fiets: 
vanaf € 15/dag, ter plaatse te betalen)

 · De verblijfstaksen en service charges
 · De verzekering
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken die niet zijn voor-
zien in het programma

Fietsen
Langs vennetjes 
en heidevelden 
in Gelderland
5 dagen

Nat ionaal  Park
De Hoge Veluwe

Fletcher Doorwerth

Fletcher Wolfheze

Fletcher Klein Zwitserland

Fletcher de Buunderkamp

Nat ionaal  Park
De Hoge Veluwe

vanaf Prijs per persoon per rondreis
2 persk.
comfort

inclusief halfpension
GELP0029

01/04-31/03 315
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 € 419,
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De Nederlandse Achterhoek is een streek van bossen, landgoederen, kastelen, 
kleine rivieren en pittoreske dorpjes, waaronder ook de Hanzestad Zutphen. In 
het westen grenst de Achterhoek aan de IJssel en in het oosten aan Duitsland. 
Het panorama wisselt voortdurend: nu eens bosranden, dan weer akkers. Al fiet-
send ziet u de boerderijen verdwijnen achter houtwallen en boomgroepen. Er 
lopen golvingen tot aan de horizon, en dan plots weer een vergezicht. Vergelijk 
het met de verschillende coulissen op het toneel. Net daarom spreekt men van 
een coulissenlandschap, jaren geleden door de boerenbevolking opgebouwd.

Dag 1: aankomst in het viersterrenhotel ‘s Gravenhof in Zutphen (beschrijving 
zie p. 39). De oudste Hanzestad van Nederland heeft een ongekend mooi his-
torisch centrum: kronkelende steegjes, romantische hofjes, musea, kerken en 
vele monumentale panden. Niet te missen in de buurt zijn De Graafschap in 
het noordwesten van de Achterhoek en de vele bosgebieden met landgoederen 
en kastelen. In de trendy Brasserie 6 van het hotel is het aangenaam genieten 
van een drankje terwijl u alvast het parcours voor de volgende dag doorneemt. 
‘s Avonds een 3 gangendiner.

Dag 2: ontbijt. Van Zutphen fietst u naar Ruurlo (ongeveer 25 km) waar zich het 
grootste heggendoolhof van Europa bevindt. Uw bagage wordt voor u overge-
bracht naar het volgende hotel. Makkelijker kan niet! Aankomst in het vierster-
renhotel Avenarius, gelegen vlak bij de prachtige Orangerie van Kasteel Huize 
Ruurlo. Ruurlo is omringd door heel wat schilderachtige dorpen. ‘s Avonds een 
3 gangendiner.

Dag 3: ontbijt. Een aanrader in de omgeving van Ruurlo is de Achtkastelenroute. 
Deze 35 km lange fietstocht werd voor het eerst gereden in 1912. De meeste 
kastelen zijn bewoond en dus niet vrij te bezoeken, maar u geniet van het mooie 
landschap en het uitzicht. ‘s Avonds een 3 gangendiner.

Dag 4: ontbijt. Vandaag fietst u een traject langs het coulissenlandschap dat u 
terugbrengt naar het hotel ‘s Gravenhof in Zutphen, het 17de-eeuwse pand waar 
u ook de 1ste nacht doorbracht. ‘s Avonds een 3 gangendiner.

Dag 5: vergeet na het ontbijt niet om nog wat tijd vrij te maken - mocht dat nog 
niet gebeurd zijn - voor een bezoek aan de historische binnenstad van Zutphen. 
Tijdens een wandeling langs koopmans- en pakhuizen uit de Hanzetijd kuiert u 
gezellig langs de mooie boetieks in deze charmante stad. Vertrek of verlenging 
(prijzen zie p. 39).

* De volgorde van de etappes en de keuze van de hotels 
kunnen afwijken omwille van externe factoren, zonder 
de essentie van het programma aan te tasten

Fietsen
Het coulissen-
landschap van 
de Achterhoek
5 dagen

Nat ionaal  Park
De Hoge Veluwe

Hotel Avenarius Ruurlo

Hotel 's Gravenhof Zutphen
Hotel Wolfheze  

Hotel Klein Zwitserland

Apeldoorn

Hotel de Buunderkamp

Nat ionaal  Park
De Hoge Veluwe

Nat ionaal  Park
Veluwezoom

Gelderland

vanaf Prijs per persoon per rondreis
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
inclusief half pension
GELVPA02

A 01/04-31/03 419 555

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 4 nachten
 · 1 nacht in Zutphen
 · 2 nachten in Ruurlo
 · 1 nacht in Zutphen

Inbegrepen
 · 2 nachten in Hampshire Hotel ‘s Gravenhof in 
Zutphen (p. 39)

 · 2 nachten in Hampshire Hotel Avenarius in 
Ruurlo: romantisch HHHH  hotel aan de 
rand van het gezellig dorpje Ruurlo, sfeer-
volle kamers met boxspringbedden, restau-
rant en tapasbar

 · Ontbijtbuffet
 · 4x 3 gangendiner
 · Dagelijks een tussendoortje
 · Dagelijkse fietsroutes, inclusief tips en be-
zienswaardigheden voor onderweg

 · Dagelijks transport van uw bagage naar het 
volgende hotel

Niet inbegrepen
 · De fiets, zelf mee te brengen of te huren 
(vanaf € 12,50/dag) (ter plaatse te betalen)

 · De verblijfstaksen (€  3,95/persoon/nacht) 
(ter plaatse te betalen)

 · De verzekering
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken die niet zijn voor-
zien in het programma

 · Parking Hampshire Hotel 's Gravenhof (vanaf 
€ 10/dag) (ter plaatse te betalen)
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 € 325,
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Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 

Nationaal Park
Lauwersmeer

Naturpark
Hohes 

Venn-Eifel

Zwin

National
 Park Eifel

National Park 
Bayerischer Wald

De Veluwe

Oosterbeek

Apeldoorn

Garderen

Gelderland en meer specifiek de omgeving van de Veluwe is gekend als een 
prachtige streek vol ongerepte natuur en wildleven. Tijdens deze fietsreis ont-
dekt u al dit natuurschoon en meer! Wat deze streek namelijk minstens even 
interessant maakt, zijn de vele historische plaatsen die u kunt bezoeken. In de 
idyllische dorpjes, boerderijen en molens leert u meer over het leven van weleer. 
In het Airborne Museum en op andere plaatsen komt u dan weer heel wat te 
weten over de Tweede Wereldoorlog. Dit allemaal via prachtige natuurrijke fiets-
routes. Een heel gevarieerde fietsreis.

Dag 1: aankomst in hotel Bilderberg Résidence Groot Heideborgh. Een indruk-
wekkend hotel met een grote allure, omringd door de prachtige bossen van de 
Veluwe. Op een boogscheut vindt u Garderen, een sfeervol dorp middenin de 
natuur. ‘s Avonds kan u in het gezellige restaurant genieten van een diner. 
Overnachting.

Dag 2: na een rijkelijk ontbijt, fietst u naar Apeldoorn. Een heerlijk gevarieerde 
fietstocht waar u zowel natuur, geschiedenis, cultuur en folklore kan opsnuiven. 
Maak een stop bij Kasteel Staverden dat zich in de kleinste stad van Nederland 
bevindt (amper 70 inwoners). U hoeft zich geen zorgen te maken over uw bagage 
want die wordt telkens naar het volgende hotel gebracht. Na de fietstocht komt 
u aan in hotel Bilderberg De Keizerskroon in Apeldoorn. Diner en overnachting.

Dag 3: ontbijt. Vandaag fietst u tot aan het hotel Bilderberg ‘t Speulderbos. Een 
eerste hoogtepunt van uw dag is wanneer u Kroondomein Het Loo in fietst. Het 
kasteeltje Het Oude Loo met bijbehorend park (ongeveer 200 hectare, later uit-
gebreid naar 600 hectare) is lang in handen geweest van het Koningshuis maar is 
nu eigendom van de staat, midden in de prachtige natuur en vroeg in de ochtend 
is er zelfs kans om wild te spotten. Vervolg uw tocht langs enkele historische 
plekken zoals de Echoput, een 56 meter diepe put met een unieke echo, de vele 
weg- en veldkapellen en Radio Kootwijk, een voormalig zendstation. Diner en 
overnachting.

Dag 4: ontbijt. U fietst vandaag tot aan Oosterbeek en de focus ligt deze keer 
vooral op de geschiedenis en plaatselijke cultuur. Zo passeert u historische boer-
derijen, idyllische dorpjes en de Ginkelse hei waar honderden parachutisten wer-
den gedropt tijdens WO II. Aankomst in hotel De Bilderberg waar u voor het eten 
nog even kan genieten van het mooie binnenzwembad. Diner en overnachting.

Dag 5: de laatste route laat u opnieuw proeven van de prachtige natuur die 
Gelderland rijk is en voert u terug naar het starthotel waar uw auto geparkeerd 
staat. U fietst vandaag door het prachtige Deelerwoud met z’n vele dam- en edel-
herten. Naast natuur is er ook vandaag tijd voor geschiedenis met het Airborne 
museum, vooral gewijd aan de Slag om Arnhem in September 1944. 

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk.
inclusief ontbijt
GELP0010

A 01/04-31/10 325

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 4 nachten
 · 1 nacht nabij Garderen 
 · 1 nacht in Apeldoorn
 · 1 nacht in Garderen 
 · 1 nacht in Oosterbeek

Inbegrepen
 · 4 nachten in een comfort kamer
 · Ontbijtbuffet
 · 4x 2  gangendiner (koffie of thee inbegre-
pen) (voor- en hoofdgerecht OF hoofd- en 
nagerecht)

 · Dagelijks fietsroutes, inclusief tips en be-
zienswaardigheden voor onderweg

 · Dagelijks transport van uw bagage naar het 
volgende hotel

 · Vrij gebruik van de faciliteiten in elk hotel 
(sauna, binnenzwembad, Turks bad,...)

 · Gratis parking

Niet inbegrepen
 · De fiets, zelf mee te brengen of vooraf te 
reserveren (vanaf €  17,50/dag, elektrische 
fiets: € 29,50/dag, ter plaatse te betalen)

 · De verblijfstaksen en service charges
 · De verzekering
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken die niet zijn voor-
zien in het programma

* De volgorde van de etappes en de keuze van de 
hotels kunnen afwijken omwille van externe factoren, 
zonder de essentie van het programma aan te tasten

Fietsen
Cultuur, natuur 
en geschiedenis 
in het bosrijke 
Gelderland
5 dagen
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 € 429,
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Zeeland is onlosmakelijk verbonden met de heerlijk zilte zeelucht en eindeloos 
brede stranden. Maar wist u ook dat Zeeland benoemd is tot 5 sterren fiets-
provincie én fietsregio van 2019? In dit heerlijke fietsparadijs fietst u met de 
wind in de haren en meeuwen boven uw hoofd langs stranden, windmolens, 
gezellige dorpjes en mooie natuurgebieden. Ontspannen kan in de vele fietscafés 
op de route. Een heerlijke afwisseling tussen de natuur, mooie kustdorpjes en 
knusse steden.

Dag 1: aankomst in hotel Amadore Arneville in het gezellige Middelburg. Met zijn 
unieke locatie op loopafstand van het centrum verblijft u hier in een gemoedelijk 
hotel met knappe decoratie. U kan ervoor kiezen om vandaag al op pad te gaan 
met de fiets en de omgeving van de stad te verkennen of u slentert gewoon in 
de binnenstad. Middelburg heeft namelijk heel wat te bieden: buiten de cosy 
bars en leuke winkels zult u versteld staan van de vele monumentale, historische 
gebouwen. ‘s Avonds een 3 gangendiner in het hotel.

Dag 2: ontbijtbuffet. Er zijn verschillende routes ter beschikking vanuit 
Middelburg. Wij raden de fietsroute langs het Kanaal van Walcheren aan. U 
ontdekt er allereerst het mooie polderlandschap rond Middelburg. Vervolgens 
fietst u langs de oevers van het Kanaal van Walcheren tot in Veere. Veere was 
net als Middelburg een welvarende internationale handelshaven tijdens de VOC, 
‘Vereenigde Oostindische Compagnie’. ‘s Avonds 3 gangendiner in het hotel.

Dag 3: ontbijtbuffet. Vandaag fietst u naar uw volgend hotel in Vlissingen, uw 
bagage wordt gebracht. U passeert het mooie vissersdorpje Arnemuiden dat maar 
liefst 2 keer volledig overstroomd is door de Arne. De route gaat verder langs 
dorpjes als Oudedorp en Ritthem tot aan de mooie kust. Hier fietst u langs de 
dijk en de haven van Vlissingen zo het centrum in. Uw hotel bevindt zich op de 
dijk met fenomenaal zicht over de zee. De mooi ingerichte lobby en restaurant 
creëren een gezellige sfeer. ‘s Avonds geniet u van een 3 gangendiner.

Dag 4: ontbijtbuffet. Water is niet weg te denken in Zeeland; de fietsroute op de 
vierde dag staat dan ook in het teken van water. We kiezen voor de route ‘aan 
twee zijden van het water’ die u via de ferry aan de andere kant van Vlissingen 
brengt. Vandaag ontdekt u Breskens met z’n mooie eindeloze stranden en leuke 
beachbars. ‘s Avonds 3 gangendiner.

Dag 5: ontbijtbuffet. Vandaag fietst u terug naar het hotel in Middelburg waar uw 
auto geparkeerd staat. Uw bagage wordt opnieuw naar het starthotel gebracht. 
Een laatste keer geniet u van de prachtige vergezichten en de opmerkelijke fauna 
en flora. Vertrek of verlenging.

* De volgorde van de etappes en de keuze van de hotels 
kunnen afwijken omwille van externe factoren, zonder 
de essentie van het programma aan te tasten

Fietsen
Achter dijken en 
dammen in Zeeland
5 dagen

Gelderland

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider
Vrije vertrekdatum, elke dag van de week

Rondreis 4 nachten
 · 2 nachten in Middelburg
 · 2 nachten in Vlissingen

Inbegrepen
 · 2 nachten in Amadore Arneville in 
Middelburg: dit 4 sterrenhotel biedt een 
prima service, sfeervolle kamers en een uit-
stekend restaurant

 · 2 nachten in Amadore Arion in Vlissingen: 
mooi gelegen 4 sterrenhotel aan de prachtige 
boulevard van Vlissingen, dit hotel biedt u 
de nodige luxe en comfort

 · Ontbijtbuffet
 · 4x 3 gangendiner (vast dagmenu met keuze 
tussen vlees, vis of vegetarisch)

 · Welkomstdrankje (dag van aankomst)
 · Dagelijkse fietsroutes, inclusief tips en be-
zienswaardigheden voor onderweg

 · Parking auto en fiets
 · Transport van uw bagage naar het volgende 
hotel

Niet inbegrepen
 · De fiets, zelf mee te brengen of te huren 
(vooraf te reserveren, enkel e-bikes be-
schikbaar vanaf € 26,50/dag) (ter plaatse te 
betalen)

 · De verblijfstaksen (€ 3,50/persoon/nacht) 
(ter plaatse te betalen)

 · De verzekering
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardigheden 
die u bezoekt, alle persoonlijke uitgaven, 
alle maaltijden en dranken die niet zijn voor-
zien in het programma

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk. 1 persk.
inclusief ontbijt
ZLDP0002

A 01/03-31/03 459 715
B 01/04-30/04, 01/10-31/10 509 769
C 01/05-31/05 535 795
D 01/06-30/06, 01/09-30/09 559 919
E 01/07-31/08 615 969
F 01/11-31/12 429 689

Toeslag per persoon per nacht: 25/04-20/05, 10/10-25/10 vrijdag/zaterdag € 13

Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 

Nationaal Park
Lauwersmeer

Naturpark
Hohes 

Venn-Eifel
National

 Park Eifel

National Park 
Bayerischer Wald

De Veluwe
Apeldoorn

Garderen

Middelburg

Vlissingen
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 € 124
 € 45,

00* 

HHH CHARME

FR
EEP

Hotel van Walsum

Ligging: dit familiaal gerund charmehotel is rustig en toch erg centraal gele-
gen in Rotterdam, op 500 m van het Museumpark. De beroemde nieuwe hot-
spot van Rotterdam, de Markthal met streekproducten en eetkraampjes, ligt 
op 20 minuten wandelen in de historische Stadsdriehoek. De Euromast, een 
topattractie die een mooi panoramisch uitzicht over de stad biedt, bereikt u 
al na 15 minuten stappen. Kinderdijk, het symbool van Nederland en Unesco-
Werelderfgoed ligt op slechts 30 minuten rijden van de stad. Deze verzameling 
van 19 authentieke windmolens uit de 18de eeuw is een absolute must. Vanuit 
de stad kunt u er ook met een watertaxi naar toe.
Transport: per auto: 150 km (Brussel), 450 km (Parijs), 75 km (Amsterdam). 
Treinstation Rotterdam CS op 1,5  km. Bushalte op 50  m, tramhalte 
Mathenesserlaan op 150 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: in dit kleinschalig hotel staat u een persoonlijke ontvangst te 
wachten aan de 24 uursreceptie. Komt u met de auto, dan wordt u bij aankomst 
naar de parking begeleid. De gezellige bar is geopend vanaf 10u. Hier kunt u 
terecht voor een lichte snack of een kopje koffie. Het ontbijtbuffet staat voor 
u klaar vanaf 6u30. Bij mooi weer is de binnentuin met terras een erg geliefde 
plek. Fietsverhuur (vanaf € 15/dag). Parking op 200 m (vanaf € 20/24 uur).
Kamers: de 28 kamers werden ingericht in een romantische stijl. Doordat het 
hotel in drie gebouwen (onderling verbonden) is ondergebracht, zijn alle 
kamers verschillend. We reserveren voor u een standaardkamer (18 m²) of een 
comfort kamer (24 m², mits toeslag) met vast tapijt of pvc-vloer. De comfort 
kamers zijn extra uitgerust met airconditioning en koffie- en theefaciliteiten.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis of verminderde prijs voor 1 kind van 2 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (ter plaatse te betalen).

Een echte parel gevestigd in drie histo-
rische gebouwen uit de 19de eeuw. Het 
hotel wordt uitgebaat door twee broers en 
hun persoonlijke toets is voelbaar in het 
hele hotel. Bevoorrechte ligging op een 
boogscheut van heel wat bezienswaardig-
heden in het centrum van Rotterdam, en 
toch heel rustig. Absoluut een aanrader in 
ons aanbod!

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis)

FIETSEN
 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2 dagen gebruik van een fiets

vanaf

Rotterdam
De architectuurhoofd-
stad van Nederland, 
ook wel eens het 
Manhattan aan de 
Maas genoemd. Het 
Museum park is het 
kloppend cultureel hart van Rotterdam. 
Bezoek De Kunsthal met haar wisselende 
tentoonstellingen, het Centraal Station en 
de Markthal, bestijg de Euromast op een 
heldere dag of 'shop till you drop' in deze 
wereldstad van formaat.
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vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZHOV0023 N1

A 01/04-30/11 65 99 30 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 15
2 persk. comfort 10

B 01/12-28/02 50 80 30
A 01/03-31/03 65 99 30
Pakketprijs per persoon Charming+ Fietsen ZHOVP023
C 01/04-30/11, 01/03-31/03 134 208
D 01/12-28/02 124 188
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Paleis

Ligging: ideaal, midden in het historisch centrum, direct naast Paleis 
Noordeinde. Met de meeste bezienswaardigheden per vierkante meter van 
Nederland, ademt Den Haag volop cultuur en geschiedenis. Exclusieve winkels, 
culturele en historische bezienswaardigheden, restaurants, antiekwinkels en 
kunstgalerieën bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van het hotel. Op 
een steenworp afstand liggen het voorname Lange Voorhout, het Binnenhof, 
de Ridderzaal en het Mauritshuis, een intiem museum met een collectie van 
wereldformaat in een voormalig koninklijk paleis. Hier kan u genieten van 
Vermeers 'Meisje met de parel', de 'Anatomische les' van Rembrandt en andere 
meesterwerken uit de Gouden Eeuw. Tram- en bushalte op 250 m. De badplaats 
Scheveningen met de boulevard, het strand, de duinen en het Holland Casino 
liggen op slechts 3 km. In de omgeving zijn ook Madurodam (op 2,5 km), Delft 
(op 13 km, directe tramlijn) en Amsterdam (op 40 km, met de auto of de trein) 
aanraders.
Transport: per auto: 170 km (Brussel), 465 km (Parijs), 40 km (Amsterdam). 
Treinstation Den Haag op 2 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie, sfeervolle lounge. De ontbijtruimte is op een zeer 
smaakvolle en exclusieve manier gedecoreerd. Er is geen restaurant, maar u 
vindt gerenommeerde eet gelegenheden in de directe nabijheid. Private hotel-
parking (vanaf € 25/24 uur, te reserveren).
Kamers: het hotel telt 20 romantische kamers die erg knus en luxueus werden 
ingericht met bijzondere Franse stoffen en antiek meubelair. Ze zijn voorzien 
van alle denkbare comfort (o.m. badjassen en pantoffels, ventilator). We reser-
veren voor u een deluxe kamer (30 m², max. 2 personen) of een superior kamer 
(35 m², kingsize bed of twin, max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 19/12/20-01/01/21. Verblijfstaks: 
€ 4,45/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Kleine huisdieren: € 20/nacht.

U logeert in een charmant, kleinschalig en 
knap Boutique hotel in hartje Den Haag, 
zoals u ook in Parijs of Londen zou aan-
treffen! Het Paleis Hotel is gevestigd in een 
pand uit 1840 met een rijke geschiedenis. 
Oude vluchtgangen leiden nog naar het 
nabijgelegen klooster en een schuilkerk. 
Er wacht u hier een stijlvol kader met com-
fortabele kamers.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZHOV0002 N1

A 01/04-30/06 95 190 109 extra bed (3de persoon) in een 
superior kamer 55B 01/07-31/08 82 163 109

A 01/09-30/11 95 190 109
B 01/12-31/03 82 163 109
Pakketprijs per persoon Charming+ Fietsen ZHOVP202
C 01/04-30/06, 01/09-30/11 190 362
D 01/07-31/08, 01/12-31/03 164 308

UW VOORDEEL
• Reservering tot 45 dagen voor afreis: vroegboekvoordeel van 10% 

(verblijven 01/07/20-31/08/20, 01/12/20-31/03/21) OF 5% (verblijven 
01/04/20-30/06/20, 01/09/20-30/11/20) (niet cumuleerbaar)

• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs bij aankomst 
op vrijdag (01/04/20-31/03/21)

Zuid-Holland

FIETSEN
 ∙ 2 nachten in een deluxe 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 dag gebruik fietsen
 ∙ fietsroutes(cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel)

GRATIS

vanaf
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Den Haag
Een stad van kunst en 
cultuur, prachtige par-
ken en stranden, brui-
sende evenementen, 
shoppen (donderdag-
avond tot 21 uur),... U 
zult er koninklijke momenten beleven, het 
hele jaar door. Het rustige strand van Kijk-
duin is een familiebadplaats bij uitstek, 
vooral bezocht door de lokale bevolking. 
Ook in het mondainere Scheveningen is 
het zalig uitwaaien op het strand.
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Strandhotel Vigilante

Ligging: slechts door een brede boulevard afgescheiden van het langgerekte 
zandstrand aan het IJsselmeer. U waant zich aan de Noordzeekust. Zoet water 
voor de deur en het zilte water van de Waddenzee op 5 km, gescheiden door 
de Afsluitdijk. Een boottochtje op de Waddenzee om de robben te bekijken is 
een aanrader. De watersportmogelijkheden zijn hier onbeperkt, en ook wan-
del- en fietsroutes vindt u hier volop. 7  Steden van de Elfstedentocht lig-
gen in het IJsselmeergebied, waaronder Harlingen, waar de boten vertrekken 
naar de eilanden Terschelling en Vlieland. Bezoek ook zeker het Afsluitdijk 
Wadden Center (op 8 km) voor een totaalbeleving over de Waddenzee (Unesco-
Werelderfgoed), de Vismigratierivier, het IJselmeergebied en de Afsluitdijk zelf.
Transport: per auto: 323 km (Brussel), 627 km (Parijs), 115 km (Amsterdam). 
Treinstation Sneek op 23 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en een uitnodigende bar. In het sfeervolle à-la-carteres-
taurant met zicht op het IJsselmeer bent u welkom voor een lichte lunch of 
een uitgebreid diner. De gerechten op basis van dagverse producten garanderen 
smaak en kwaliteit. Op het buitenterras is het zalig vertoeven bij mooi weer. 
Fietsverhuur. Berging voor surfmateriaal. Parking: vanaf € 5/verblijf.
Kamers: het hotel telt 87  kamers met vast tapijt of vinylvloer. Naar keuze 
reserveren we voor u een charme kamer (30 m², max. 3 pers.) met inloopdouche, 
waar mediterrane kleuren in combinatie met hout een warme sfeer creëren, of 
een deluxe kamer (36 m², max. 3 pers.) met zicht op het IJsselmeer in maritieme 
tinten, met koffie- en theefaciliteiten, balkon en zithoek. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 9/nacht. 1 Kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  3/pers./nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 12,50/nacht (enkel toegelaten in de charme kamers). Topdata: 
10/04/20-13/04/20.

Een relaxte sfeer, prima service, ruime ka-
mers en een uitstekende keuken zijn de 
troefkaarten van dit modern hotel aan het 
IJsselmeer. Vanop het terras of het restau-
rant aanschouwt u de spelende kinderen 
op het strand, de wandelaars en de fiet-
sers langs de boulevard en de capriolen 
van de surfers op zee. Farniente of actieve 
vakantie: aan u de keuze.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

1 persk.
charme

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
FRIV0007 X0

A 01/04-20/05, 25/05-01/06, 01/10-31/10 uitgez. topdata 44 76 55 halfpension volwassene 30
extra bed (3de volwassene) 35B 21/05-24/05 58 106 70

C 02/06-03/07 en topdata 48 86 60
D 04/07-22/08 60 110 72
E 23/08-30/09 53 96 65
F 01/11-31/03 35 56 44
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining FRIVP007
G 01/04-09/04, 14/04-30/04, 01/10-31/03 aankomst zo/wo 95 115
H 01/04-09/04, 14/04-30/04, 01/10-31/03 aankomst vrijdag 105 125
I 01/05-20/05, 24/05-31/05 aankomst zo/wo 99 119
J 01/05-20/05, 24/05-31/05 aankomst vrijdag 109 129
K 01/06-30/06, 01/09-30/09 aankomst zo/wo 105 125
L 01/06-30/06, 01/09-30/09 aankomst vrijdag 115 135
M 01/07-31/08 aankomst zo/wo 119 139
N 01/07-31/08 aankomst vrijdag 129 149

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% 

(reservering tot 60 dagen voor 
afreis) (niet cumuleerbaar)

• 3 nachten betalen + 1 nacht 
gratis of 6 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (01/04/20-
09/04/20, 14/04/20-20/05/20, 
25/05/20-29/05/20)

(inclusief ontbijt)

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 3 gangendiner (1ste avond)

GRATIS
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Makkum
Dit vissersdorpje ligt in 
de zuidwesthoek van 
Friesland, pal aan het 
IJsselmeer. Het staat 
bekend om zijn his-
torisch centrum met 
statige koopmanshuizen en rijkversierde 
gevels. Makkum is ook een populair wa-
tersportgebied: jaarlijks passeren heel 
wat plezierjachten de oude sluis. De Friese 
kust en het binnenland tellen heel wat 
aantrekkelijke steden.
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Schimmelpenninck Huys

Ligging: in het centrum van deze levendige stad. Alle highlights liggen op wan-
delafstand: de Martinitoren, het Scheepvaart museum, de Stadsschouwburg,... 
Groningen wordt omringd door water, wat uitnodigt om de stad vanuit een 
anders perspectief te beleven. Ook shopaholics kunnen hier hun hart ophalen. 
Veerhaven Eemshaven op 37 km (verbinding naar Borkum), haven Lauwersoog 
op 43 km (verbinding naar Schiermonnikoog), veerhaven Holwerd op 68 km 
(verbinding naar Ameland).
Transport: per auto: 353 km (Brussel), 652 km (Parijs), 216 km (Amsterdam). 
Treinstation Groningen op 1 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u verblijft hier in een historisch pand met een fraaie klokge-
vel. Binnenin zijn de nostalgische en rustige uitstraling van het oude patri-
ciërshuis van weleer bewaard gebleven. 24 Uursreceptie, een gezellige bar en 
een wijn kelder. Absolute troef is de bakkerij van het hotel, het Bourgondisch 
Broodhuys. Hier wordt het brood dagelijks vers gebakken en ziet u de bakker 
aan het werk terwijl u aan het ontbijtbuffet aanschuift. Er is een eigen choco-
ladeatelier waar workshops worden gegeven. Brasserie SPH voor een heerlijke 
lunch, een afternoon tea of een lekker diner. Restaurant Classique serveert 
gastronomische gerechten. Hier neemt u uw halfpension. In de zomer kunt u 
op het authentiek terras, aangelegd als stadstuin, genieten van een glaasje 
wijn of een heerlijke lunch. Schoonheidssalon La Rheine. Garage op 50 m: vanaf 
€ 19,50/24 uur (vooraf te reserveren).
Kamers: 60  elegant ingerichte kamers die grandeur en klasse uitstralen. Er 
wordt veel gewerkt met goud, zwart en marmer in het interieur, wat een zeer 
warme en tegelijk chique stijl creëert. Naar keuze: charme kamers (20 m²) of 
ruimere deluxe kamers (25 m²) met een kingsize bed, minibar en sommige met 
een tweepersoonsbubbelbad. Alle kamers voor max. 3 personen met vast tapijt, 
houten of marmeren vloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 12,50/nacht.
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Verblijfstaks: € 4/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Huisdieren: € 17,50/nacht.
Bonus: voucher voor een portie bitterballen.

Een voormalig patriciërshuis gelegen in 
het hart van de bruisende stad Groningen. 
Heel veel authentieke elementen geven 
dit hotel een charmante uitstraling, zoals 
de binnentuin, de hoge plafonds, de ver-
gulde spiegels en de houten trappen. De 
eigen bakkerij, het Bourgondisch Brood-
huys, met streekproducten is absoluut 
een extra troef.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
charme

1 persk.
charme

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GROV0003 X0

A 01/04-31/03 zondag/donderdag 55 99 65 halfpension 35
extra bed (3de persoon) 38B 01/04-31/03 vrijdag/zaterdag 65 119 75

Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking GROVP303
C 01/04-31/03 254 448 294

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt) (betaalbaar bij reservering, niet wjizigbaar, niet 
annuleerbaar)

Groningen

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner 
(exclusief dranken)

 ∙ retourticket voor de 
veerboot naar Borkum 
(exclusief fietsen/auto)
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Groningen
Een verrassende, brui-
sende studentenstad 
in het noorden van 
Nederland. Deze stad 
is omringd door en 
verbonden met water. 
Dat blijkt uit alles, vooral tijdens een rond-
vaart langs historische pakhuizen in de 
binnenstad. Het rijke verleden zorgt voor 
een groot aanbod aan musea en cultureel 
erfgoed. Ook buiten de stadsgrenzen valt 
heel wat te beleven.
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Oranje Hotel Leeuwarden

Ligging: tegenover het treinstation, op 5 minuten wandelen van het histo-
risch centrum. Alle bezienswaardigheden liggen hier dan ook op wandelafstand. 
In het Fries Museum (op 5 minuten) duikt u de Friese geschiedenis in. Het 
Boomsma Museum (op 8 minuten) laat u kennismaken met zijn ambachtelijke 
kruidenjenever. De gezellige Kleine Kerkstraat (op 10 minuten) is de belang-
rijkste winkelstraat van de stad. De scheve kerktoren van Oldehove, ook wel 
de Friese Toren van Pisa genoemd, bereikt u na 10 minuten. In het Prinsen-
tuin-park (op 12 minuten) kan u picknicken en kijken naar de bootjes die 
voorbij varen. Veerhaven Harlingen op 27 km (verbinding naar Terschelling en 
Vlieland), veerhaven Holwerd op 28 km (verbinding naar Ameland), veerhaven 
Lauwersoog op 45 km (verbinding naar Schiermonnikoog).
Transport: per auto: 322 km (Brussel), 627 km (Parijs), 139 km (Amsterdam). 
Trein- en busstation Leeuwarden op 100  m. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het Oranje Hotel bestaat al 140 jaar en werd sindsdien meermaals 
gerenoveerd. 24 Uursreceptie. Brasserie Oranje serveert een uitgebreid ontbijt-
buffet. Voor de lunch en het diner biedt de menukaart klassieke gerechten met 
een Friese toets. Verwarmd buitenterras. Parkeergarage (volgens beschikbaar-
heid, vanaf € 13/24 uur). Meerdere publieke parkings op loopafstand (betalend). 
Fietsverhuur. Tickets voor de veerboot naar Ameland en Schiermonnikoog te 
verkrijgen.
Kamers: een totaal van 78 smaakvolle kamers die behaaglijk en hedendaags 
werden ingericht. Standaardkamer (23 m², max. 2 personen) of superior kamer 
(27 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, gratis minibar met 
softdrinks, bier, wijn). Sommige kamers hebben een balkon.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: verminderde prijs 
voor 2 kinderen van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Verblijfstaks : € 1/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Huisdieren: € 15/nacht.

Oranje Hotel Leeuwarden is een karakter-
vol stadshotel met luxueuze uitstraling 
nabij de historische binnenstad van Leeu-
warden. Het hotel bestaat al sinds 1879 en 
combineert deze rijke historie met moder-
ne faciliteiten, eigentijdse kamers en een 
prima brasserie. Uitstekende ligging om 
de stad in al zijn facetten te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
FRIV0009 N1

A 01/04-31/10 zondag/donderdag 68 123 82 kind 2 < 12 jaar 
incl. ontbijt 51
halfpension
volwassene 29
kind < 12 jaar 14
extra bed (3de volwassene) 75

B 01/04-31/10 vrijdag/zaterdag 73 133 87
C 01/11-31/03 zondag/donderdag 62 109 75
A 01/11-31/03 vrijdag/zaterdag 68 123 82

UW VOORDEEL
• 5% korting bij min. 3 nachten (inclusief ontbijt)
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Leeuwarden
Leeuwarden, hoofd-
stad van de provin-
cie Friesland, was in 
2018 Europese Culturele 
Hoofdstad. U vindt er 
historische gebouwen, 
talrijke monumenten, gezellige winkel-
straten en pittoreske haventjes. Beklim de 
hellende kerktoren van Oldehove of breng 
een bezoekje aan het Fries Museum. In de 
omgeving geniet u van een ongerept land-
schap, een echt fietsparadijs.
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GENIETEN

FIETSEN LANGS 
STAD EN STRAND

Oranje Hotel Leeuwarden HHHH 
4 dagen

Dag 1: aankomst in het hotel. U voelt u hier onmid-
dellijk thuis dankzij de warme en gezellige inrichting. 
De ideale ligging van het hotel zorgt ervoor dat u in 
geen tijd in het historische centrum staat. Ga in de 
vooravond zeker nog even op verkenning in dit gezel-
lige centrum vol leuke winkels, plekjes, pleintjes, bars 
en restaurants. ‘s Avonds geniet u in het restaurant van 
een heerlijk traditioneel 3 gangen diner of zoekt u een 
gezellige eetgelegenheid in het centrum op.
Dag 2: na een stevig ontbijt begint u de fietstocht in 
Leeuwarden. De mooie fietspaden langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden en grachten maken fietsen in deze 
stad heel aangenaam. De route neemt u ook mee bui-
ten het centrum waar de uitgestrekte landschappen en 
vele mooie, afwisselende natuurgebieden u onmiddel-
lijk verrassen. U fietst onder andere langs het populaire 
watersportgebied Burgumer Mar en het unieke natuur-
reservaat de Dobben Hurdegarypsterwarren. Vrij diner of 
het 1x inbegrepen 3 gangendiner.
Dag 3: ontbijtbuffet. Ook nu wisselen natuur en gezel-
lige dorpjes elkaar af. Afhankelijk van de fietsroute ont-
dekt u verschillende authentieke dorpjes die vele win-
ters het decor vormden voor de Elfstedentocht. Indien u 
tot in Harlingen rijdt, raden we u aan om even de gezel-
lige binnenstad te ontdekken en te lunchen in 1 van de 
gezellige, huiselijke restaurants. Op de terugweg wis-
selen moeras- en rietlandschappen elkaar af. Vrij diner 
of het 1x inbegrepen 3 gangendiner.
Dag 4: vertrek of verlenging.

GENIETEN

WAD & STAD 

Oranje Hotel Leeuwarden HHHH 
5 dagen

Dag 1: aankomst in het hotel. U wandelt in 5 minuten 
naar de verkeersvrije winkelstraat. Geniet van de gezellige 
sfeer, kuier langs de boetiekjes aan het water. Traditio-
neel 2 gangendiner in het hotelrestaurant of u zoekt een 
knus restaurantje in het centrum op.
Dag 2: ontbijtbuffet, daarna bent u klaar om een van de 
Waddeneilanden te ontdekken. U rijdt naar de veerhaven 
en neemt er de boot naar Schiermonnikoog of Ameland. 
Op Schiermonnikoog zijn geen auto’s toegelaten, bij aan-
komst kiest u dan voor de bus, taxi of fiets. Auto’s kunnen 
wel op Ameland. Let wel: fee voor auto is niet inbegrepen 
in de prijs! U kunt er uitwaaien op de stranden, een lokaal 
biertje proeven in een beachbar, zeehonden spotten... 
Vrij diner of 1 van de twee inbegrepen 2 gangendiners.
Dag 3: ontbijtbuffet. Een dagje in het Friese museum, 
een wandeling in het Prinsenpark of toch liever een kroe-
gentocht? Keuze genoeg. Bestel eens een portie Fries 
suikerbrood met échte boter. Heerlijk! Vrij diner of een 
2 gangendiner indien u die nog te goed hebt.
Dag 4: ontbijtbuffet. Iedereen kent de Waddeneilanden, 
maar ook de Waddenkustlijn op het vasteland is prachtig 
ongerept. Op weg naar de kust, kunt u een mini 11-ste-
dentocht houden en enkele stops inlassen in Dokkum, 
Workum en Harlingen. Ook het museum Afsluitdijk Wad-
dencenter is een bezoek waard. Vrij diner of afsluiten met 
een 2 gangendiner indien u al tweemaal buitenshuis ge-
dineerd hebt.
Dag 5: vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 3 nachten
 · 3x ontbijtbuffet
 · 1x 3 gangendiner
 · Fietsroutes en gebruik fietsenstalling (fiets zelf 
mee te brengen of ter plaatse te huren)

Inbegrepen
 · 4 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · Welkomstdrankje
 · 2x 2 gangendiner
 · Ticket voor de veerboot naar het Waddeneiland 
Schiermonnikoog of AmelandPrijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer.

01/12/19-31/03/20: € 199, 01/04/20-31/03/21: € 207
Single kamer: € 305, € 312
Geen andere kortingen van toepassing. De volledige verblijfsduur moet 
binnen de opgegeven periode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes 
geldt de duurste periode). Facultatief: annulatieverzekering (4,5% op de 
totale prijs met een minimum van € 15 p.p.).
100% kosten bij wijziging of annulatie (tenzij je kiest voor een 
annulatieverzekering en mits #insurance#).

Voordeelpakket exclusief vervoer
FRIVPA09

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-31/03/21. Vrije aankomstdatum, elke dag van de week.

Voordeelpakket exclusief vervoer
FRIVPB09

vanaf voor
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Apollo Hotel Veluwe De Beyaerd

Ligging: het Apollo Hotel Veluwe De Beyaerd is een van de weinige paviljoen-
hotels van Nederland, buitengewoon mooi gelegen op de Veluwe. Dit is de 
streek van het prachtige Nationaal Park De Hoge Veluwe met eindeloze fiets-
mogelijkheden, en van De Zwaluwhoeve (op 5 minuten), een referentie op 
wellness gebied, van sauna tot traditionele hamam. Bezoek zeker de tuinen van 
het voormalig koninklijk paleis Het Loo in Apeldoorn.
Transport: per auto: 223 km (Brussel), 523 km (Parijs), 80 km (Amsterdam). 
Treinstation Nunspeet op 5,5 km. Het hotel voorziet in een shuttleservice van 
en naar het station op weekdagen van 8 tot 17 uur. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: na het oprijden van de ruime parking, treft u de receptie in het 
hoofdgebouw. Hier bevindt zich ook het restaurant De Veluwse Huyskamer dat is 
ondergebracht in de oude boerderij van het paviljoen. U kan ook buiten eten op 
het terras. De Hooibergbar is heel aangenaam voor een aperitiefje bij de gezel-
lige open haard. Het hotel is omringd door bossen en heel veel groen. Aan het 
openluchtzwembad (open juni-september) kunt u gratis gebruik maken van de 
ligstoelen en de ligweide. Momenteel wordt het zwembad nog gerenoveerd. Op 
het domein zijn vele activiteiten mogelijk zoals minigolf, lasergamen, 4x4 rij-
den, boogschieten,... (betalend). Sauna en solarium (betalend). Fietsverhuur 
(ook elektrische fietsen). Geen lift, kamers op het gelijkvloers op aanvraag.
Kamers: 91 kamers, comfortabel en sfeervol ingericht. Standaard (24 m², max. 
3 personen), deluxe (26 m², aparte douche en bad, modernere inrichting, max. 
3 personen) of familiekamers (26 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, 2 één-
persoonsbedden en een stapelbed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 11 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders. Standaard en deluxe: 1 kind t/m 
4 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders, 1 kind van 5 t/m 11 jaar 
geniet 50% korting. Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: topdata (min. 2  nachten): 11/04/20-13/04/20, 24/04/20-
26/04/20, 24/12/20-26/12/20, 31/12/20.

Dit uitermate charmant paviljoenhotel ligt 
genesteld in één van de mooiste natuur-
gebieden van Nederland. De Veluwe is 
een zalige streek voor een ontspannend 
verblijf, zowel in de zomer als in de win-
ter. Bovendien bereikt u van hieruit vlot 
de steden Elburg, Apeldoorn, Zwolle en 
Utrecht.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

familie-
kamer 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GELV0016 N1

A 01/04-31/05 uitgez. topdata 68 82 92 extra bed (3de volwassene) 34
halfpension 33B 01/06-30/09 56 69 80

C 01/10-31/03 uitgez. topdata 48 61 72
D Topdata 88 102 112
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining GELVPA16
E 01/04-31/03 132

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ toeristische informatie

GRATIS

voor

Hulshorst
Dit dorpje op de Veluwe 
telt amper 2.000 in-
woners. Het panorama 
en het landschap wor-
den er bepaald door 
de natuurgebieden 
De Bloemen kampen en het Hulshorster 
Zand. Ook verschillende landgoederen 
zijn belangrijk voor de omgeving. Rust, 
ruimte, prachtige bossen, uitgestrekte 
heidevelden, een herder met zijn schaaps-
kudde, zacht stromende beken,... dát is de 
Veluwe.
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Hampshire Hotel 's Gravenhof Zutphen

Ligging: het hotel bevindt zich op het oude 's Gravenhof in het historisch 
centrum van Zutphen. U verblijft hier op loopafstand van alle beziens waardig-
heden, musea, winkels, terrasjes en restaurants - een belangrijke troefkaart. In 
Zutphen kan u verrassend winkelen en er zijn restaurants, lunchrooms en eet-
cafés voor ieders smaak, zonder de vele gezellige terrasjes te vergeten. Kunst 
en cultuur vindt u bijvoorbeeld in Museum Boer Kip, het Bakkerijmuseum bij 
de Warkense Molen en diverse galerieën. Dit hotel is niet alleen een ideale 
uitvalsbasis om de stad te bezoeken, maar ook om de Achterhoek te ontdekken 
- dit kan zowel te voet als per fiets. Mis ons fietsarrangement niet op p. 29. Er 
zijn tal van fiets- en wandelroutes die u kan vervoegen in de directe omgeving 
(waaronder de Kastelenroute). Het Nationaal Park De Hoge Veluwe ligt vlakbij.
Transport: per auto: 248 km (Brussel), 532 km (Parijs), 98 km (Amsterdam). 
Treinstation Zutphen op 750 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: achter de historische gevel schuilt een modern hotel dat een 
voortdurend wisselende collectie kunstwerken tentoonstelt. Receptie met 
zithoek. De trendy Brasserie 6, met zonnig terras, serveert een eigentijdse 
kaart. In de tapasbar Caramba, ondergebracht in de gewelvenkelder, proeft u 
typisch Spaanse tapas. Fietsverhuur (€ 12,50/dag). Publieke parking voor het 
hotel: vanaf € 14/24 uur (gratis op zondag). Er zijn liefst 4 golfterreinen in 
de om geving: Lochem (18 holes), Hengelo (9 holes), Voorst/Bussloo (9 holes), 
Brummen (9 holes).
Kamers: de 74 kamers bieden een eigentijds interieur en alle comfort (20 m², 
2 één persoons bedden). Koffie- en theefaciliteiten beschikbaar op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 3,95/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).
Bonus: welkomstdrankje.

Dit sfeervol en gezellig hotel ligt pal in 
het centrum van Zutphen en is gevestigd 
in een monumentaal pand uit de 17de 
eeuw. Het gebouw werd gerestaureerd en 
opgeluisterd met kunstwerken uit de 17de 
en 18de eeuw. Een moderne vleugel werd 
aangebouwd, wat voor een bijzondere mix 
van heden en verleden zorgt.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GELV0002 N1

A 01/04-31/03 65 98 34 halfpension 40
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten GELVP203
B 01/04-31/03 169 237

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis als u er de zondagnacht 

verblijft (01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

Gelderland

GENIETEN
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 6 gangendiner (1ste 
avond)

 ∙ geschenkje
 ∙ informatiepakket

GRATIS

vanaf

Zutphen
De oudste Hanzestad 
van Nederland met een 
ongekend mooi histo-
risch centrum: kronke-
lende steegjes, roman-
tische hofjes, musea, 
kerken en vele monumentale panden. 
Zutphen ligt in het prachtig natuurgebied 
van de Achterhoek. De omgeving biedt na-
tuurschoon en kastelen. Vergeet ook Apel-
doorn met de Kroondomeinen en Arnhem 
met zijn indrukwekkend oorlogsverleden 
niet.
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Fletcher Hotel Klein Zwitserland

Ligging: rustig gelegen naast de golfbaan Heelsumse Veld (27  holes). Van 
hieruit vertrekken heel wat uitgestippelde wandel- en fietstochten die u de 
ongerepte natuur van Gelderland laten ontdekken. Shoppen doet u in de his-
torische stad Arnhem op 11 km. Bezoek ook de tuinen van het Paleis Het Loo, 
het Airborne Museum, het Nederlands Openluchtmuseum, de Burgers' Zoo waar 
dieren zo natuurlijk mogelijk leven en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. 
Nijmegen ligt op 27 km.
Transport: per auto: 203 km (Brussel), 507 km (Parijs), 89 km (Amsterdam). 
Treinstation Arnhem op 11 km. Luchthaven Amsterdam Schiphol op 105 km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel is in een typische chaletstijl gebouwd, wat zorgt voor 
een gezellige sfeer. Receptie en ruime lounge. In de bar (open van 7 tot 23 uur) 
kunt u snacks verkrijgen. Het restaurant De Kromme Dissel is ondergebracht 
in een Oudsaksische boerderij en serveert een fantastische Franse keuken. Dit 
bekroond restaurant heeft 1 Michelinster. De hotelgasten nemen het halfpen-
sion in restaurant De Kriekel - in een informele sfeer geniet u hier van lekkere 
seizoensgerechten. Het wellnessgedeelte omvat een binnenzwembad, sauna, 
bubbel bad en Turks stoombad (gratis). Buitenterras. Fietsverhuur.
Kamers: de 71 kamers zijn warm en met smaak ingericht. Ze zijn voorzien van 
vast tapijt. Naar keuze reserveren we voor u een comfort kamer (24 m², max. 
2 personen), een ruimere comfort plus kamer met gedeeld balkon, badjassen en 
pantoffels, koffie- en theefaciliteiten (30 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kin-
deren) of een luxe kamer met balkon aan de voorzijde van het hotel, badjassen 
en pantoffels, koffie- en theefaciliteiten (24 m², max. 2 pers.).
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de comfort plus kamers: verminderde 
prijs voor 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 25/nacht. Verblijfstaks: € 2,50/pers./nacht (ter 
plaatse te betalen).

Dit charmehotel met romantische kamers, 
een gerenommeerd toprestaurant en een 
verzorgde wellness is een aanrader in ons 
hotelaanbod in Nederland. Cocoonen en 
volop genieten staan hier centraal. Golf-
liefhebbers kunnen terecht op de aan-
palende golfbaan Heelsumse Veld. Een 
verwenadresje voor een bijzonder aan-
trekkelijke prijs.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
comfort 

plus
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief halfpension
GELV0010 X0

A 01/04-30/06, 01/09-31/10 zo/do 99 129 109 kind 3 < 13 jaar incl. 
halfpension 59
extra bed (3de volwassene) in 
een comfort plus kamer 79
2 persk. luxe 13

B 01/04-30/06, 01/09-31/10 vrij/za 102 135 112
B 01/07-31/08 zo/do 102 135 112
C 01/07-31/08 vrij/za 105 142 115
D 01/11-31/03 zo/do 94 120 104
E 01/11-31/03 vrij/za 97 126 107
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking GELVP710
F 01/04-30/06, 01/09-31/10 aankomst zo/woe 154
G 01/04-30/06-01/09-31/10 aankomst vrij 161
G 01/07-31/08 aankomst zo/wo 161
H 01/07-31/08 aankomst vrij 167
I 01/11-31/03 aankomst zo/wo 145
J 01/11-31/03 aankomst vrij 152

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 5% 

(reservering tot 45 dagen voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten gratis
(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief halfpension)

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten in een comfort 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner in restaurant 
De Kriekel

 ∙ 1x lunchpakket

(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel of met 2+1 
(gratis nacht inclusief ontbijt))

GRATIS

vanaf

Heelsum (Arnhem)
Gelegen in de provincie 
Gelderland op 11 km 
van de historische stad 
Arnhem. Deze stad 
kent een rijke, maar 
bewogen geschiedenis 
met heel wat overblijfselen uit de middel-
eeuwen. Arnhem is niet alleen een aan-
trekkelijke winkelstad, maar ook een groe-
ne stad met heel wat parken.
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www.krollermuller.nl

In het Kröller-Müller Museum 
vind je de op één na grootste 
Van Goghverzameling ter 
wereld: bijna 90 schilderijen en 
ruim 180 tekeningen. Daarnaast 
zie je er topstukken van 
moderne meesters als Claude 
Monet, Georges Seurat, Pablo 
Picasso en Piet Mondriaan. Het 
Kröller-Müller Museum werkt 
niet met timeslots dus je bent 
hier je eigen baas!

KRÖLLER-MÜLLER  
MUSEUM

Gelderland

CULTUUR

NATUUR EN CULTUUR

Fletcher Hotel Klein 
Zwitserland HHHH 
3 dagen

Dag 1: aankomst in het hotel. Dit charmehotel in cha-
letstijl bevindt zich in zijn eigen oase van groen en rust, 
midden in de Gelderse bossen. U voelt zich even ver van 
de bewoonde wereld. Er vertrekken verschillende wandel-
paden en fietsroutes vanaf het hotel waar men u aan de 
receptie met veel plezier over informeert. Nadat u de ge-
zonde buitenlucht opgesnoven hebt, kan u in het hotel 
genieten van het wellnesscentrum met binnenzwembad, 
sauna, bubbelbad en Turks stoombad of in de gezellige 
bar met een drankje. ‘s Avonds wordt een 3 gangendiner 
geserveerd in restaurant De Kriekel.
Dag 2: ontbijtbuffet. Nationaal Park De Hoge Veluwe 
wordt wordt ook wel de groene schatkamer van Nederland 
genoemd. En terecht. Dit park bekoort elke natuurlief-
hebber met zijn prachtige wijdse landschappen, bossen, 
heidevelden en verschillende wilde dieren. Zeker een aan-
rader om er even in rond te fietsen of te wandelen voor 
uw bezoek aan het museum. Na natuur is het tijd voor 
cultuur. In het Kröller-Müller Museum vindt u een immen-
se schat aan schilderijen en tekeningen van Van Gogh. 
Daarnaast vindt u er ook werken van moderne meesters 
zoals Piet Mondriaan en Claude Monet én loopt u in de 
prachtige beeldentuin (een van de grootste van Europa) 
tussen ruim 160 sculpturen. Het diner is vrij. Een tip voor 
uw vrij diner is De Kromme Dissel, het tweede restaurant 
van het hotel naast De Kriekel. Dit restaurant, onderge-
bracht in een Oudsaksische boederij, werd bekroond met 
een Michelinster omwille van zijn fantastische Franse keu-
ken. Reservatie is noodzakelijk.
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · 2x ontbijtbuffet 
 · 1x 3 gangendiner in restaurant De Kriekel 
 · Toegang tot het Nationaal Park de Hoge 
Veluwe en het Kröller-Müller museum

Prijs per persoon op basis van een comfort 2 persoonskamer geldig 
01/11/20-31/03/21 met aankomst van zondag t/m woensdag. Bij aankomst 
op vrijdag betaalt u € 180. Van 01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20: 
aankomst van zondag t/m woensdag: € 182, aankomst op vrijdag: € 189.
Van 01/07/20-31/08/20: aankomst van zondag t/m woensdag: € 189, 
aankomst op vrijdag: € 195.
Cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel of met 2+1 
(gratis nacht ontbijt niet inbegrepen)
Voordeelpakket exclusief vervoer
GELVP610

vanaf
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Oranjeoord

Ligging: dit hotel is rustig gelegen in de bosrijke Veluwe. Vanuit uw kamer ziet 
u alleen maar bossen en als u geluk heeft kunt u in dit uitgestrekte natuur-
gebied ook nog eens edelherten, vossen of dassen spotten. In Hoog-Soeren 
zelf kan u een bezoekje brengen aan het Aardhuis, een prachtig wildpark met 
museum (gesloten in de herfst en de winter). Daarnaast valt ook in de omge-
ving nog veel te beleven. Naast Apeldoorn, zijn ook de steden Amersfoort 
(40 km) en Zwolle (45 km) vlot te bereiken. Bezoek ook zeker het Kröller-Müller 
Museum (op 20 km) met onder meer de op een na grootste van Gogh collectie 
ter wereld.
Transport: per auto: 223 km (Brussel), 553 km (Parijs), 84 km (Amsterdam). 
Treinstation Apeldoorn Centraal op 7,5  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie geeft men u graag informatie over de omgeving 
en de verschillende fiets- en wandelroutes. Na een verkwikkende wandeling kan 
u plaatsnemen voor de lunch of het diner in de Gastrobar Oranje (met terras) 
waar meerdere kleine gerechten worden geserveerd. Geniet er ook eens van een 
uitgebreide high tea. Voor een stijlvol gastronomisch diner kan u terecht in 
het à-la-carterestaurant Hoogheid met een sfeervolle chef's table (13 punten in 
de Gault-Millau). Fietsverhuur mogelijk (betalend). Voor de deur kunt u gratis 
parkeren. Veluwse golfclub op 1 km.
Kamers: de 29 kamers zijn eigentijds ingericht en voorzien van alle comfort en 
houten vloeren (gelijkvloers) of vast tapijt (overige kamers). We selecteerden 
voor u de cosy kamers (18-20 m²) die op de eerste of de tweede verdieping lig-
gen. De ruimere charme kamers (18-34 m²) beschikken ook nog over een bureau 
en de meeste over een terras of een balkonnetje (volgens beschikbaarheid). 
Beide types zijn voor max. 3 per sonen en hebben aparte éénpersoonsbedden, 
geen tweepersoonsbed.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje: € 7,50/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks ter plaatse te betalen.

Oranjeoord ligt verscholen in de bossen in 
het pittoreske dorpje Hoog-Soeren nabij 
Apeldoorn. U overnacht hier op een bij-
zondere locatie. Dit hotel diende ooit als 
jachthuis voor de Nederlandse koninklijke 
familie. Hier voelt u zich verbonden met 
de natuur in de perfecte omgeving voor 
mooie wandel- en fietstochten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

cosy
2 persk.
charme

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GELV0018 N1

A 01/04-31/03 41 46 37 kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 24
halfpension 33

Pakketprijs per persoon Charming+ Dining GELVP018
B 01/04-31/03 99

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 2 nachten in een cosy 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 5gangendiner

(cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel)

voor

Hoog-Soeren (Apeldoorn)
Het plaatsje Hoog-
Soeren met zijn be-
schermde dorps gezicht 
ligt midden in de 
Veluwse bossen en telt 
slechts enkele verharde 
wegen. Toch bent u hier maar 5 km van het 
centrum van Apeldoorn verwijderd. Beslist 
de moeite waard is een bezoek aan Paleis 
Het Loo, een voormalig koninklijk paleis, 
op 6,5 km. Het dierenpark Apenheul be-
vindt zich op 3,5 km afstand.
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Monastère

Ligging: in het historisch hart van de stad. De markt met zijn imposante stadhuis 
(300 m) en het Vrijthof met de vele terrasjes en de Sint-Servaasbasiliek (500 m) 
zijn vlot te bereiken. Breng zeker een bezoekje aan het Bonnefantenmuseum 
met een uitgebreide collectie middeleeuwse beeldhouwkunst en de Boekhandel 
Dominicanen, gevestigd in een gerenoveerde kerk. Geniet van de bourgondi-
sche sfeer, het grote winkelaanbod en de vele restaurants. Dit alles in een his-
torische setting. Vanuit Maastricht bezoekt u vlot de steden Tongeren (20 km), 
Luik (34 km), Hasselt (36 km) en Aken (38 km). De omgeving leent zich uitste-
kend voor fiets- en wandeltochten. Ook de mergelgrotten, Valkenburg aan de 
Geul (13 km) en Maasmechelen Village (15 km) zijn een bezoekje waard.
Transport: per auto: 125 km (Brussel), 402 km (Parijs), 212 km (Amsterdam). 
Bushalte op 200 m. Treinstation Maastricht op 1,5 km. Prijzen via uw reisagent 
of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit voormalig klooster werd, met behoud van klassieke elementen 
uit de 14de eeuw, omgetoverd tot een inspirerende locatie. Sfeervolle receptie. 
Elke ochtend geniet u van een lekker ontbijt. In Café Louis, met terras en cock-
tailbar, serveert men zowel voor de lunch als voor het diner heerlijke Franse 
gerechten op basis van verse, lokale ingrediënten. Publieke parking Sphinx op 
5 minuten, vanaf € 13/24 uur.
Kamers: de 52 kamers zijn een unieke mix van interieurdesign en geschiede-
nis. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², max. 2 personen) of een 
ruimere executive kamer met zithoekje (24 m², max. 3 personen). Alle kamers 
hebben tapijt en beschikken over een badkamer met regendouche. Sommige 
kamers hebben een Frans balkon (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: enkel in de executive kamers: verminderde prijs voor 1 kind t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: min. 2  nachten op vrijdag en zaterdag. Verblijfstaks: 
€ 5,01/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Historisch, stijlvol en trendy, een fon-
kelnieuw pareltje (2018) dat Parijse chic 
ademt. Kosten nog moeite werden ge-
spaard bij de afwerking van dit luxueus 
Boutique hotel. Het resultaat is een uiterst 
geslaagde mix van authentieke details, 
hedendaags design en comfort. Op wan-
delafstand van al het moois dat Maastricht 
te bieden heeft.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
standaard 
zon/don

2 persk.
standaard 
vrij/zat

2 persk.
executive 
zon/don

2 persk.
executive 
vrij/zat

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LINV0019 X0

A 01/04-30/04 70 74 77 80 kind < 13 jaar 
incl. ontbijt 54
extra bed (3de volwassene) in 
een executive kamer 65
halfpension 
volwassene 42 
kind < 13 jaar 22

B 01/05-29/05 70 80 77 87
C 30/05-02/06 88 98 96 103
D 03/06-30/06 64 74 70 80
B 01/07-31/07 70 80 77 87
D 01/08-31/08 64 74 70 80
B 01/09-31/10 70 80 77 87
D 01/11-30/11 64 74 70 80
B 01/12-31/12 70 80 77 87

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/12/20) (inclusief ontbijt)

Limburg

Maastricht
Deze parel van het 
Zuid-Limburgse Heuvel-
land heeft zich ontpopt 
tot een bruisende win-
kel- en studentenstad. 
De belangrijkste win-
kelstraten met de grote merken bevinden 
zich tussen het Onze-Lieve-Vrouweplein 
(mooiste plein van de stad met de Onze-
Lieve-Vrouwebasiliek), het Vrijthof en de 
markt. Bezoek het stadsdeel Wyck met de 
markantere boetieks, het authentieke Je-
kerkwartier (ook wel het Quartier Latin van 
Maastricht genoemd) en het stadspark.
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 € 139
 € 97,
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Thermae 2000

Ligging: boven op de Cauberg, omringd door een prachtige natuur, met mooie 
uitkijk over de omliggende heuvels. Vlak naast het hotel ligt het Holland 
Casino Valkenburg. Het centrum van Valkenburg, met leuke bars, restaurants en 
terrasjes, ligt op 1,5 km. In de omgeving kan u heerlijke fietstochten maken, 
niet voor niets vindt hier de Amstel Gold Race plaats. De historische binnenstad 
van Maastricht bevindt zich op 12 km, Aken op 28 km, Maasmechelen Village op 
29 km, Luik op 40 km en Hasselt op 45 km.
Transport: per auto: 130 km (Brussel), 401 km (Parijs), 217 km (Amsterdam). 
Treinstation Valkenburg aan de Geul op 2  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: 24 uursreceptie. Restaurant Pure serveert lekkere streekgerechten 
met uitzicht op de heuvels. Via een gang heeft u als hotelgast rechtstreeks 
en gratis toegang tot het uitgebreide wellnesscenter (60.000  m², badpak-
ket en slippers betalend). In het center vindt u de lounge bar (hapjes en 
drankjes), restaurant Senses (in het saunagedeelte) en een buffetrestaurant. 
Het faciliteiten aanbod is zeer ruim: thermale binnen- en buitenzwembaden 
(met water uit eigen bron op 381 m diepte), sauna’s (waaronder een gloed-
nieuwe panoramasauna), stoombaden, bubbelbaden,... Er is ook een uitge-
strekte ligweide. Mogelijkheid tot massages, kuur-, schoonheids- en lifestyle-
behandelingen (betalend). Privéparking (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: het hotel beschikt over 60 prima uitgeruste kamers (28 m², vast tapijt) 
die tegen de heuvel werden aangebouwd. Alle kamers beschikken over een 
balkon of terras met zicht op het bos. We reserveren voor u de classic kamers 
met een zithoekje (max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 3,99/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het wellnesscenter is niet toegangelijk voor kinderen jonger dan 10 jaar.
Bonus: wellness: iedere dinsdag badkledijdag en ieder eerste weekend van de 
maand (vanaf vrijdag 17 uur) badkledijweekend. Gratis toegang tot het Holland 
Casino.

Verscholen in het groen van de Zuid-
Limburgse heuvels laat Thermae 2000 u 
helemaal tot rust komen. In een van 
Nederlands grootste wellnesscentra 
(60.000 m²) profiteert u van de talloze faci-
liteiten en de weldadige krachten van het 
thermaal water. Pure ontspanning en ver-
wennerij, u zal zich als herboren voelen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LINV0018 X0

A 01/04-31/03 maandag/woensdag 108 174 72 halfpension 36
B 01/04-31/03 donderdag en zondag 113 184 72
C 01/04-31/03 vrijdag 125 215 72
D 01/04-31/03 zaterdag 140 239 72
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining LINVP018
E 01/04-31/03 maandag/woensdag 139 205
F 01/04-31/03 donderdag en zondag 145 215
G 01/04-31/03 vrijdag 159 246
H 01/04-31/03 zaterdag 175 276

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 1 nacht
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ toegang tot het wellnesscenter
 ∙ 1x gebruik solarium of massagestoel
 ∙ toegang tot het Holland 
Casino(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

vanaf

Valkenburg aan de Geul
Dit pittoreske mergel-
stadje ligt in het Zuid-
Limburgse Heuvelland. 
Naast cultuur, natuur, 
winkelplezier en ont-
spanning, geniet u er 
van de typische, bourgondische gastvrij-
heid. Bezoek de ruïne van het Kasteel 
Valkenburg en de Fluweelengrot (on-
dergronds gangenstelsel waar ook de 
unieke kerstmarkt wordt gehouden). De 
Wilhelminatoren biedt een weids uitzicht 
over het heuvellandschap.
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€ 185

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Limburg

WELLNESS

GENIETEN EN RELAXEN

Hotel Thermae 2000 HHHH 
2 dagen

Dag 1: aankomst in het hotel. Thermae 2000 geniet een 
prachtige locatie midden in een groene oase van rust. 
Hier bevindt zich een van de grootste wellnesscentra van 
Nederland. Maar liefst 60.000 m² vol sauna’s, stoombaden, 
bubbelbaden, thermale baden binnen en buiten, bele-
vingsdouches,... Hier verblijft u om volledig tot rust te 
komen! Als hotelgast heeft u via een gang rechtstreekse 
toegang tot het wellnesscentrum. De allernieuwste aan-
winst is de panoramasauna met een volledig belevings-
programma. Tussen alle verwennerijen door kan u ook 
ontspannen in de mooie tuin met fenomenaal uitzicht op 
het glooiende landschap van de Zuid-Limburgse heuvels. 
Gratis gebruik van solarium of massagestoel, aan u de 
keuze. Verder kan u zich vandaag ook nog heerlijk in de 
watten laten leggen met een massage of gelaatsbehan-
deling van 25 minuten. U zal herboren buitenkomen. ‘s 
Avonds geniet u van een 3 gangendiner in het knusse 
restaurant. Na het eten wacht u nog een gratis toegang 
tot het Holland Casino voor een avond vol spel en enter-
tainment.
Dag 2: uitgebreid ontbijtbuffet. Ook vandaag kan u nog 
een hele dag genieten in het sublieme wellnesscentrum 
met z’n vele faciliteiten. U kan er ook voor kiezen om 
uw massage of gelaatsbehandeling vandaag te boeken. 
Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 1 nacht
 · 1x ontbijtbuffet
 · 1x 3 gangendiner
 · Toegang tot het wellnesscenter
 · 1x gebruik solarium of massagestoel
 · 1x massage of gelaatsbehandeling (25 minuten)
 · Toegang tot het Holland Casino

Prijs per persoon op basis van een classic 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-31/03/21 van maandag t/m woensdag.
Op donderdag en zondag betaalt u € 190
Op vrijdag betaalt u € 205
Op zaterdag betaalt u € 220
Cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel

Voordeelpakket exclusief vervoer
LINVPA18

vanaf
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 € 199

 € 59,
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Romantik Parkhotel Het Gulpdal

Ligging: een serene en kalme locatie, perfect om de batterijen weer op te 
laden. U verblijft hier ver van het drukke stadsleven, in het karakteristieke 
dorpje Slenaken. Het hotel bevindt zich op 18 km van Maastricht, op 22 km van 
Aken en op 35 km van Luik. Bushalte op 100 m.
Transport: per auto: 126  km (Brussel), 400  km (Parijs), 230  km 
(Amsterdam). Treinstation Maastricht op 18 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: Parkhotel Het Gulpdal is een in Engelse stijl gebouwde villa die 
een ongedwongen en romantische sfeer uitstraalt. Hier gaan rust, ruimte en 
privacy gepaard met allure, stijl en warmte. Lounge en bar (snacks verkrijgbaar 
van 12 tot 15 uur). Het klassevolle restaurant biedt de perfecte ambiance voor 
het savoureren van culinaire hoogstandjes. Vanop het terras geniet u van het 
panoramisch uitzicht met een goed glas wijn of een kopje koffie. Mooie park-
tuin. Het verwarmd binnenzwembad (30°C, 10 x 5 m), de Finse sauna, het bub-
belbad en de fitness zijn gratis toegankelijk voor de hotelgasten. Fietsverhuur: 
€ 15/dag, elektrische fietsen: € 25/dag. Tennisbaan (gratis). 7 Golfbanen op 
korte afstand van het hotel.
Kamers: de 19  rustgevende kamers (vast tapijt) zijn elegant ingericht. De 
meeste kamers hebben een ruim balkon met schitterend uitzicht op de groene 
Gulpvallei. Standaardkamers (20 m²) of junior suites (30 m², aparte zithoek) 
naar keuze.
Maaltijden: logies en ontbijt: buffet met een glaasje champagne. Halfpension 
mits toeslag (4 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: vrijdag en zaterdag: min. 2 nachten. Topdata (min. 3 nach-
ten): 12/04/20-13/04/20, 01/05/20, 21/05/20, 30/05/20-01/06/20, 11/07/20, 
21/07/20, 15/08/20, 01/11/20-02/11/20, 11/11/20, 25/12/20-26/12/20. Huisdieren: 
€ 25/nacht. Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). Het hotel 
is gesloten 30/12/20-25/02/21.
Bonus: welkomstdrankje.

Deze mooie villa in Engelse stijl straalt een 
romantische sfeer uit. De gastvrijheid van 
de familie Huls en de uitstekende service 
zorgen voor een welverdiende vakantie. 
Hier in de Zuid-Limburgse regio beleeft 
u een onbezorgde tijd en geniet u van 
de bourgondische sfeer en de ongerepte 
natuur.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LINV0010 X0

uitgez. topdata halfpension volwassene 49
A 01/04-31/03 zondag/donderdag 89 119 109
B 01/04-31/03 vrijdag/zaterdag 104 134 124
C Topdata zondag/donderdag 135 165 155
D Topdata vrijdag/zaterdag 150 180 170
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining LINVP110

uitgez. topdata
E 01/04-31/03 aankomst zondag/woensdag 199 269
F 01/04-31/03 aankomst vrijdag 229 299

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 90 dagen voor afreis, min. 

3 nachten) (cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, maandag of dinsdag 

(01/04/20-20/12/20, 26/02/21-31/03/21) *
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis of 7 nachten betalen + 3 nachten gratis 

(01/04/20-22/12/20, 26/02/21-31/03/21) *
(inclusief ontbijt) (uitgez. topdata)
* niet onderling cumuleerbaar

DINING
 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet met een 
glaasje champagne

 ∙ 1x halfpension
 ∙ upgrade volgens 
beschikbaarheid

GRATIS

vanaf

Slenaken
Een gezellig dorpje in 
het groene Heuvelland 
van Zuid-Limburg. De 
gastvrijheid van de 
bevolking, de mooie, 
schilderachtige omge-
ving en de verschillende uitstapmogelijk-
heden in de regio (zoals Maastricht, Aken 
en Luik) maken van Slenaken een ideale 
en rustige vakantiebestemming.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Maashof

Ligging: uiterst rustig gelegen in de deelgemeente Boekend, midden in het 
groen. Boekend ligt op zo'n 5 km van het centrum van Venlo. Deze plaats met 
een mooi en gezellig stadscentrum, werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar toe-
getakeld. Gelukkig werden niet alle historische gebouwen geraakt. Zo bleef het 
stadhuis, gebouwd in 1597, overeind en zijn er ook nog enkele middeleeuwse 
gevels bewaard gebleven. Uitstappen naar Duitsland maken is gemakkelijk. 
Roermond, met outlet-shoppingcenter, ligt op slechts 30 km. Sportievelingen 
kunnen hier hun hart ophalen: vanuit het hotel starten verschillende wandel- 
en fietsroutes. Het attractiepark Toverland ligt op slechts 20 km.
Transport: per auto: 170 km (Brussel), 467 km (Parijs), 183 km (Amsterdam). 
Treinstation Blerick op 3,5 km en Venlo op 4,5 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de gemoedelijke sfeer omarmt u meteen bij aankomst aan de 
receptie en in de bar. 'Eerlijk en heerlijk' is het motto van het restaurant dat 
in de sfeervolle wintertuin gelegen is. Het zal u niet verbazen dat de forel niet 
ontbreekt op de uitgebreide menukaart. Het terras biedt een mooi uitzicht op 
de forellenvijver. Naast (elektrische) fietsen kan u hier ook elektrische kick-
bikes, choppers of scooters huren. Gratis ruime parking. Vanaf mei 2020 kan u in 
het hotel ook genieten van een kleine wellnesszone met een Finse sauna, een 
stoomcabine en een infraroodcabine. Naast het hotel is er een sportcentrum 
met fitness en binnenzwembad (betalend).
Kamers: de 55 kamers hebben een hedendaagse en frisse inrichting. We reser-
veren voor u een comfort kamer (25 m²), een deluxe kamer (27 m²) met extra 
zithoekje, koffie- en theefaciliteiten, minibar en privéterras of balkon of een 
ruime suite (40 m²) met aparte zithoek, koffie- en theefaciliteiten, minibar en 
een privéterras. Extra bed (3de persoon) mogelijk in alle types. Vanaf zomer 
2020 zal het aantal kamers uitgebreid zijn tot 85 kamers.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 7,50/nacht.
Bijzonderheden: huisdieren: €  17,50/nacht (enkel toegelaten in de deluxe 
kamers en suites). Verblijfstaks: € 2,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen).

Maashof is ooit gestart als een forellen-
vijver met een chalet. Vandaag is het een 
charmehotel met een restaurant dat een 
smaakvolle menukaart aanbiedt. U kan er 
nog steeds forelvissen, naast talrijke an-
dere recreatie mogelijkheden in de buurt 
die het hotel aanbiedt. Dit adres is een 
topper voor natuurliefhebbers, gelegen in 
een groene oase.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
deluxe

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
LINV0017 X0

A 01/04-31/03 57 62 70 extra bed (3de persoon) 35
halfpension 31

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21) 

(inclusief ontbijt)

Limburg

Venlo
Venlo, gelegen aan een 
bocht in de Maas in 
Nederlands Limburg, 
vlak bij de Duitse grens, 
heeft een mooi histo-
risch centrum waar tij-
dens de Tweede Wereldoorlog veel schade 
werd aangericht. Op een halfuurtje rijden 
van Roermond en ook Düsseldorf is goed 
bereikbaar. De omgeving rond Venlo is 
vooral een leuk wandel- en fietsgebied 
met verschillende uitgestippelde routes.
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Landgoed De Rosep

Ligging: u geniet hier van een heerlijk rustige locatie. Het karakteristiek cen-
trum ligt op 3  km en het uniek bossen- en vennengebied, waar Oisterwijk 
bekend om staat, begint als het ware voor de deur.
Transport: per auto: 133 km (Brussel), 445 km (Parijs), 107 km (Amsterdam). 
Treinstation Oisterwijk op 3 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lounge en bar. Het restaurant geniet faam omwille van zijn Franse 
klassiekers en traditionele gerechten, die worden afgewisseld met specialitei-
ten uit de hele wereld. Op het terras (verwarmd en overdekt) kunt u dineren 
met uitzicht op de knap verlichte vijver. Wellnesscenter met overdekt zwembad 
(8,5  x 4 m), Finse sauna, biosauna, Turks stoombad en bubbelbad (gratis). 
Massages op aanvraag en betalend. Geen lift, bijna alle kamers bevinden zich 
op het gelijkvloers. 1 Tennisplein. Fietsverhuur. Golf (18 holes) op 12 km.
Kamers: de 70 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) zijn smaakvol ingericht 
in warme kleuren. U beschikt over een ruime badkamer. Naar keuze reserveren 
we voor u een comfort kamer (20 m²) of een ruimere deluxe kamer (25 m², met 
zicht op de vijver of de tuin). Junior suites of suites met bubbelbad en douche, 
zithoek en koffie- en theefaciliteiten mits toeslag (28 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: verminderde prijs voor 1 kind t/m 12 jaar op de kamer van de ouders 
(zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 3,05/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Kleine huisdieren: € 25/nacht. Geen halfpension mogelijk op 01/01/21.

Landgoed De Rosep is al ruim 33 jaar 
een succesvol familiebedrijf. Midden in 
een mooi stukje natuur treft u een prima 
restaurant, comfortabele kamers en een 
voortreffelijk wellnesscenter. Zalig niets 
doen of de schitterende omgeving verken-
nen met een elektrische fiets... Het wordt 
ongetwijfeld een verwenweekendje vol 
quality time.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NBRV0006 N1

A 01/04-31/12 53 105 91 kind < 13 jaar 
incl. ontbijt 27 
halfpension 41
Toeslagen per kamer per 
nacht/dag 
junior suite  69 
suite 114

B 01/01-28/02 48 95 86
A 01/03-31/03 53 105 91
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten NBRVP106
C 01/04-31/12, 01/03-31/03 155 194
D 01/01-28/02 145 184

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21) 

(inclusief ontbijt)

Oisterwijk
'De parel van Brabant' 
vanwege de uitgestrek-
te bossen en betove-
rend mooie vennen met 
's zomers wilde, roze 
waterlelies. In het pit-
toresk stadje zelf is het gezellig vertoeven 
met een ruim aanbod aan winkels, terras-
jes en recreatie mogelijkheden. De steden 
Eindhoven, Tilburg en 's Hertogenbosch 
en de attractieparken De Efteling en De 
Beekse Bergen liggen dichtbij.
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€ 145

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

GENIETEN

BRABANTS GENIETEN

Landgoed De Rosep HHHH 
3 dagen

Dag 1: aankomst in het hotel. Hier komt u toe in een oase 
van rust, midden in de natuur. Dit familiehotel kenmerkt 
zich door de gastvrijheid en het mooie wellnesscentrum. 
Geniet volop in dit wellnesscentrum van de sauna’s, het 
stoombad, bubbelbad of overdekt zwembad. ‘s Avonds kan 
u zich culinair laten verwennen in het restaurant dat zeer 
befaamd is in de buurt. U krijgt een uitstekend 3-gangen-
diner voorgeschoteld met Franse gerechten waar telkens 
een andere internationale toets in verwerkt is.
Dag 2: uitgebreid ontbijtbuffet. Vandaag kan u opnieuw 
genieten van het wellnesscentrum of u kiest ervoor om 
de omgeving te ontdekken met de vele mooie wandel- en 
fietspaden die passeren langs de uitgestrekte bossen en 
idyllische vennetjes. In het hotel geven ze u graag meer 
uitleg over de verschillende routes die u kunt volgen. Ook 
Oisterwijk zelf heeft een gezellig centrum dat de moeite 
waard is om te ontdekken. In de namiddag geniet u in het 
hotel van een koffie of thee met een Oisterwijkse lekkernij 
erbij. Vrij diner.
Dag 3: vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 1x 3 gangendiner (1ste avond)
 · 1x koffie of thee met een Oisterwijkse lekkernij
 · Gratis toegang tot het wellnesscenter
 · 1x gebruik snelbruiner
 · Fiets- en wandelroutes

Prijs per persoon op basis van een comfort 2 persoonskamer geldig 
01/01/21-28/02/21
Vrije aankomstdatum, elke dag van de week
Van 01/04/20-31/12/20 en 01/03/21-31/03/31 betaalt u € 155

Voordeelpakket exclusief vervoer
NBRVP106

vanaf

Limburg
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Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven 
vanaf 01/09/20 niet beschikbaar. Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

De Reiskoffer

Ligging: aan de rand van het bos, in het rustige dorpscentrum van 
Bosschenhoofd, langs een aantal fietsroutes, zoals de Vincent van Gogh fiets-
route die u o.m. naar zijn geboortehuis in Zundert (15 km) brengt. In de regio 
treft u heel wat sporen aan van deze befaamde schilder. Wandelen kan in een 
van de natuurgebieden rondom het dorp en winterpret beleeft u op de over-
dekte skipiste van Rucphen (6 km). In de omgeving: Oudenbosch, met botani-
sche tuin en basiliek op 3 km, Roosendaal met het Rosada outlet winkelcentrum 
op 14 km en Breda op 20 km.
Transport: per auto: 113  km (Brussel), 400  km (Parijs), 125  km 
(Amsterdam). Treinstation Roosendaal op 9 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes bevinden zich in het authentieke 
gedeelte van het voormalig klooster. Receptie (7 tot 23 uur), bar. Het ontbijtbuf-
fet staat elke ochtend klaar in de voormalige kapel, een uniek kader om de dag 
te starten. De brasserie serveert heerlijke gerechten met groenten en kruiden 
uit eigen tuin, aangevuld met producten van lokale boeren uit de omgeving. Bij 
mooi weer kunt u genieten van een hapje en een drankje op het terras. Kleine 
wellnessruimte (betalend, richtprijs €  10/persoon) met sauna en stoombad. 
Fietsenstalling met oplaadpunt voor elektrische fietsen. Fietsverhuur mogelijk 
(richtprijs € 12,50/dag, € 17,50/dag voor een elektrische fiets).
Kamers: de 56 kamers bevinden zich in het bijgebouw en zijn bijzonder ruim 
(40 m²). Zoals het past bij een voormalig klooster is de stijl eerder sober, maar 
het comfort is van een gedegen kwaliteit. Ze beschikken over vast tapijt, bal-
kon of terras. Naar keuze reserveren we voor u een deluxe kamer of een moder-
nere superior deluxe kamer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: € 18,50/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het restaurant is elke zondag gesloten, halfpension niet mogelijk.
Bonus: gratis upgrade naar een superior deluxe kamer bij min. 3 nachten.

Prima logeeradres, ondergebracht in een 
voormalig klooster en knap omgebouwd 
tot een hedendaags hotel met erg ruime 
kamers. Met tal van fietsroutes en wandel-
paden in de nabije omgeving, is De Reis-
koffer de perfecte uitvalsbasis voor de 
sportieve natuurliefhebber. U leert hier 
ook meer over het leven van Vincent van 
Gogh, die uit deze regio afkomstig was.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
deluxe

1 persk.
deluxe

2 persk.
superior 
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
NBRV0018 N1

A 01/04-29/06 vrijdag/zondag 45 75 60 extra bed (3de persoon) 30
halfpension 
volwassene 35
kind 4 < 12 jaar 
incl. ontbijt 18

B 01/04-29/06 maandag/donderdag 60 90 75
A 30/06-31/08 45 75 60
C 01/09-31/03 prijzen op aanvraag
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking NBRVPA18
D 01/04-29/06 aankomst vrijdag/zaterdag 129 160
E 01/04-29/06 aankomst maandag/donderdag 155 185
D 30/06-31/08 aankomst elke dag 129 160

UW VOORDEEL
• 5% korting op de zondagnacht bij min. 2 nachten (01/04/20-31/08/20) 

(inclusief ontbijt) ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten in een deluxe 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ fietsroute 'Proef Brabant op de fiets'
 ∙ rondleiding, drankje en hapje bij 
wijnboerderij De Santspuy (gesloten 
op zondag)

 ∙ rondleiding met proeverij bij 
kaasboerderij Ossenblok (gesloten 
zondag en maandag)

 ∙ toegang tot de koepel van de basiliek 
in Oudenbosch

 ∙ 1x gebruik van relaxruimte met sauna

vanaf
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Bosschenhoofd
Een vredig en lande-
lijk gelegen dorpje in 
het westen van Noord-
Brabant, met slechts 
2.000 inwoners. Het 
landschap, een fraaie 
mix van bossen en velden, vormt het 
perfecte decor voor mooie wandelingen 
en fietstochten. Met Breda en Roosen-
daal vlakbij, is deze regio ook een goede 
uitvals basis voor cultuur en shopping.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Hostellerie Schuddebeurs

Ligging: Hostellerie Schuddebeurs is schitterend gelegen in het centrum van 
het karaktervolle, landelijke Zeeland. Het sfeervol plaatsje Schuddebeurs en 
de nabijgelegen monumentenstad Zierikzee voeren u mee naar lang vervlogen 
tijden. Het roemruchte Zeeuwse verleden is er nog altijd tastbaar aanwezig. De 
bosrijke omgeving is ideaal voor het maken van mooie fietstochten en wan-
delingen en er valt het hele jaar door heel wat te beleven: genieten van zee 
en strand, cultuur opsnuiven in het kunstenaarsdorp Domburg, geschie denis 
proeven in Middelburg en Veere, vogels spotten in Bokkegat, het Deltapark 
Neeltje Jans,...
Transport: per auto: 134 km (Brussel), 387 km (Parijs), 150 km (Amsterdam). 
Station Goes op 30 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de familie De Bree heet u van harte welkom in dit charmant 
hotel, ondergebracht in een pand uit de 17de eeuw. Receptie en lounge. Het 
gastronomisch restaurant serveert regionale en seizoensgebonden gerechten. 
De eigenaar staat hier nog zelf achter het fornuis (het is aangewezen vooraf te 
reserveren). Bij mooi weer neemt u de lunch of het diner op het terras. Maak 
een wandelingetje in de tuin, of kom tot rust in de intieme bibliotheek. Golf 
(18 holes) op 7 km.
Kamers: de standaardkamers (20 m²) zijn knus en romantisch en zijn gelegen 
in het hoofdgebouw. Ze beschikken over vast tapijt. De tuinkamers (30 m²) met 
schitterend tuinzicht liggen op de eerste verdieping van de tuin-dependance 
(bereikbaar met een trap). De historische kamers (30 m²) bevinden zich op de 
eerste verdieping van het historische gedeelte van het huis en zijn warm inge-
richt (bereikbaar met een lift). De suites (60 m²) bevinden zich op de begane 
grond en liggen apart van het hoofdgebouw. Ze hebben een eigen terras en 
kijken uit op de weelderige tuin.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje: € 12,50/nacht.
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,95/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Kleine huisdieren: € 20/nacht. Het hotel is gesloten 23/12/20-12/01/21.

Hostellerie Schuddebeurs onderscheidt 
zich met een mooie bosrijke omgeving, 
een gemoedelijke, gastvrije sfeer en een 
gereputeerde keuken bereid door de ei-
genaar. In de omgeving is er voor elk wat 
wils: natuur, cultuur, geschiedenis, fietsen 
en wandelen, golf... Zeeland is beslist een 
veelzijdige provincie die 365 dagen per 
jaar boeit.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard

2 persk.
tuin/

historische
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZLDV0008 N1

A 01/04-30/09, 01/03-31/03 zondag/donderdag 73 94 115 halfpension 44
B 01/04-30/09, 01/03-31/03 vrijdag/zaterdag 80 101 122
C 01/10-28/02 zondag/donderdag 58 80 101
D 01/10-28/02 vrijdag/zaterdag 66 87 108
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ZLDVP008
E 01/04-30/09 169
F 01/10-23/12, 01/01-30/03 aankomst zondag/donderdag 134
G 01/10-23/12, 01/01-30/03 aankomst vrijdag/zaterdag 169

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

Noord-Brabant - Zeeland

DINING
 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner met 
aperitief (1ste avond)
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Schuddebeurs
Dit magnifiek plaatsje 
ligt verscholen op het 
schiereiland Schou-
wen-Duiveland, in het 
hart van de provincie 
Zeeland. De Zeeuwse 
geschiedenis staat volledig in het teken 
van de eeuwenlange strijd met het water. 
De Deltawerken getuigen hiervan. Bezoek 
de historische stadjes Zierikzee en Mid-
delburg en het Veerse Meer.
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Het Veerse Meer

Ligging: een bevoorrechte locatie, direct aan het Veerse Meer. Vanop het pano-
ramisch terras geniet u van een subliem uitzicht op het water. In Arnemuiden 
moet u beslist het historisch museum bezoeken (op 6 km). Ook het thema-
park Neeltje Jans (op 32 km) en het historisch dorpje Veere (op 17 km) lonen 
absoluut de moeite. Wandelaars kunnen hun hart ophalen in het Veerse Bos. 
Het centrum van Goes bevindt zich op 20  km, de hoofdstad van Zeeland - 
Middelburg - op 12 km. In de omgeving zijn er tal van watersportmogelijkheden 
zoals zeilen, surfen en kanovaren. Voor de durvers: zweefvliegen vanuit het 
vliegveld Midden-Zeeland (op 1.500 m van het hotel).
Transport: per auto: 129  km (Brussel), 191  km (Amsterdam), 372  km 
(Parijs). Treinstation Middelburg op 11  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit recent gebouwde hotel (2017) heeft een hedendaagse stijl en 
ademt water en watersporten. Zo beschikt het over een eigen strandje en een 
aanlegsteiger. 24 Uursreceptie en bar. Vanuit de sfeervolle Marina Lounge heeft 
u een wondermooi uitzicht over het Veerse Meer. Gezellig restaurant voor de 
lunch en het diner. U kan eveneens gebruik maken van de ruime fitnessruimte 
met moderne apparatuur. Fietsverhuur.
Kamers: het hotel telt 51 kamers. De standaardkamers (26 m², voor max. 2 vol-
wassenen en 1 kind) zijn eigentijds en comfortabel ingericht en verwijzen op 
een subtiele manier naar het water en de visserij. Alle kamers zijn voorzien van 
vast tapijt en hebben een balkon of terras.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel). 1 Kind van 4 t/m 12 jaar op 
de kamer van 1 volbetalende persoon geniet 50% korting (inclusief ontbijt), de 
volwassene betaalt de prijs in een tweepersoonskamer.

Een modern en recent hotel, pal aan 
het water met een eigen strandje... wat 
kan men meer wensen? Geniet van de 
prachtige uitzichten op het meer en van 
de bevoorrechte locatie, ideaal om wa-
tersporten te beoefenen en uitstapjes te 
maken. In dit stijlvolle en luxueuze hotel 
bent u aan het juiste adres voor een paar 
dagen heerlijk ontspannen in Zeeland.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZLDV0009 N1

A 01/04-30/06 zondag/donderdag 88 149 kind 4 < 13 jaar 
incl. ontbijt 38
halfpension
volwassene 33
kind < 13 jaar 16

B 01/04-30/06 vrijdag/zaterdag 117 207
C 01/07-31/08 zondag/donderdag 153 278
D 01/07-31/08 vrijdag/zaterdag 174 321
A 01/09-31/10 zondag/donderdag 88 149
B 01/09-31/10 vrijdag/zaterdag 117 207
E 01/11-31/03 zondag/donderdag 48 68
F 01/11-31/03 vrijdag/zaterdag 54 80

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt of halfpension)

Arnemuiden
Dit dorp bevindt zich op 
het voormalige eiland 
Walcheren en was tot 
1997 een zelfstandige 
gemeente. Intussen 
behoort het tot Mid-
delburg. Het is een gezellig vissersdorpje 
waar het maritiem verleden nog steeds 
tastbaar is. Arnemuiden is nog één van de 
weinige plaatsen in Zeeland waar de tradi-
tionele klederdracht nog door een aantal 
vrouwen wordt gedragen. Goes (20 km) en 
Middelburg (12 km) zijn gemakkelijk be-
reikbaar. De indrukwekkende Deltawerken 
zijn eveneens een bezoekje waard.
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€ 125

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Zeeland

ONTDEKKING

UITWAAIEN AAN HET 
VEERSE MEER

Hotel Het Veerse Meer HHHH 
3 dagen

Dag 1: aankomst in het hotel met een welkomstdrankje. 
Dit recente hotel heeft een topligging vlak aan het wa-
ter. Het eigentijds en sfeervol interieur zorgt voor een 
gevoel van rust en ontspanning. Vanop de gezellig inge-
richte terrassen met buitenbar heeft u een wondermooi 
panoramisch uitzicht over het Veerse Meer. Vandaag 
ontdekt u de omgeving die heel wat te bieden heeft. 
Het hotel grenst aan het Veerse Meer waar meerdere 
watersporten en wandelingen mogelijk zijn. U logeert 
bovendien ook nabij de karakteristieke stad Middelburg. 
‘s Avonds schuift u aan tafel voor een 3 gangendiner in 
het knusse restaurant Marina Lounge.
Dag 2: ontbijtbuffet. Zeeland werd in 2019  uitgeroe-
pen tot fietsregio van het jaar én 5  sterrenprovincie. 
U verblijft hier met andere woorden in een fietspara-
dijs. Heerlijk vlakke fietspaden langs de stranden, au-
thentieke dorpjes en prachtige polderlandschappen. 
Het hotel helpt u graag de gepaste route uit te kie-
zen. Leuk weetje: u heeft de mogelijkheid te opteren 
voor fietsroutes ‘uit de wind’ (aangeduid op fietspalen 
langs de route). U kan de fiets ook even laten staan en 
de uitgestrekte Zeeuwsche stranden opgaan voor een 
deugddoende wandeling langs de branding. ‘s Avonds 
vrij diner.
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 2 nachten 
 · 2x ontbijtbuffet 
 · Welkomstdrankje
 · 1x 3 gangendiner (1ste avond) 
 · 1 dag fietsen 
 · Fiets- en wandelroutes

Prijs per persoon op basis van een standaard 2  persoonskamer geldig 
01/11/20-31/03/21  bij aankomst van zondag t/m woensdag, aankomst 
op vrijdag: €  138. Van 01/04/20-30/06/20: aankomst van zondag t/m 
woensdag: €  220, aankomst op vrijdag: €  278. Van 01/07/20-31/08/20: 
aankomst van zondag t/m woensdag: € 321, aankomst op vrijdag: € 392. Van 
01/09/20-31/10/20: aankomst van zondag t/m woensdag: € 207, aankomst 
op vrijdag: € 265.

Voordeelpakket exclusief vervoer
ZLDVP009

vanaf



Gastvrij land, zowaar een luilekkerland...

Groothertogdom 
Luxemburg
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Vanaf de Moezel tot de Ardense wouden strekt zich het Groothertogdom Luxem-
burg uit, een gelukzalig land met talrijke toeristische trekpleisters. U vindt er 
heel wat kastelen, gelegen op rotsachtige uitlopers met kronkelende valleien 
aan hun voeten. Deze streek biedt ook tal van mooie uitgestippelde wandel- en 
fiets routes. Luxemburg Stad is een wervelende, dynamische metropool waar 
altijd veel te beleven is. Tevens is het Groothertogdom een gastronomisch 
para dijs waar overheerlijke streekproducten u zullen doen watertanden... De 
Luxemburgse Moezel wijngaarden produceren tal van frisse, delicate wijnen die 
getuigen van finesse, van de uitstekende cru’s tot de allerbeste schuimwijnen.

De Veluwe

Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 

Nationaal Park
Lauwersmeer

Naturpark
Hohes 

Venn-Eifel

Zwin

National
 Park Eifel

National Park 
Bayerischer Wald
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Bodensee
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Clervaux
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Luxemburg Stad

Wallendorf-Pont

B e i e r e n

D U I T S L A N D

H e t  Z w a r t e  
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S a k s e n

D e  A r d e n n e n

D e  W a d d e n e i l a n d e n

F r i e s l a n d G r o n i n g e n
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D e  M o e z e l

D e  R i j n
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Dimmer

Ligging: dit landelijk gelegen charmehotel ligt in de regio Klein Zwitserland 
waar bossen, rotsformaties, beken en watervallen voor een heel afwisselend 
landschap zorgen. Een uitgestrekt netwerk van wandelpaden garandeert 
urenlang wandelplezier. Leuke uitstapjes: de burchtruïnes van Beaufort en 
Larochette, Echternach, het oudste stadje van het Groothertogdom, het middel-
eeuws kasteel van Vianden en de Porta Nigra in Trier (Duitsland).
Transport: per auto: 215 km (Brussel), 412 km (Parijs), 365 km (Amsterdam). 
Treinstation Diekirch op 12 km, Vianden op 13 km.
Faciliteiten: de geschiedenis van dit hotel gaat terug tot 1871, toen de familie 
Dimmer naast hun herberg ook nog een smederij had. Later kwam er een restau-
rant bij en werden er ook hotelkamers toegevoegd. Vandaag is het een volledig 
gerenoveerd familiehotel waar service en gastvrij heid de sleutelwoorden zijn. 
Receptie, aangename bar en terras. De inrichting van het restaurant in een 
Provençaalse stijl zorgt voor een gezellige sfeer. De chef verwent u culinair met 
seizoensgebonden gerechten en streekmenu's, die ook bij de lokale bevolking 
erg in trek zijn. 's Morgens wordt hier een royaal ontbijtbuffet aangeboden. Het 
wellnesscenter is gratis toegankelijk voor de hotelgasten: dampbad, aromati-
sche en tropische douches, voetbaden,... Solarium en massages (betalend). 
Fiets- en kanoverhuur. Tennisplein (betalend).
Kamers: dit hotel beschikt over 30 uiterst verzorgde en gezellige kamers. We 
reserveren voor u een ruime superior kamer (28 m²) met zithoek en balkon. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (5 gangen, 
keuzemenu voor het hoofdgerecht en het dessert, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 14 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: min. 2  nachten. Het hotel is gesloten 22/11/20-11/02/21. 
Huisdieren: € 9/nacht.

Kleinschalig hotel dat al enkele genera-
ties lang door de familie Dimmer wordt 
gerund. Gastvrijheid en klantvriendelijk-
heid staan hier absoluut centraal. Overdag 
trekt u eropuit om de prachtige omgeving 
van Klein Zwitserland te verkennen en 
's avonds laat u zich verwennen in het res-
taurant en de wellness. Een leuk adresje.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
superior

1 persk.
superior

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GDLV0034 X0

A 01/04-02/04, 19/04-29/04 67 88 36 halfpension volwassene 31
B 03/04-18/04, 30/04-02/05 71 92 36
A 03/05-28/05, 01/06-12/07 67 88 36
B 29/05-31/05, 13/07-29/08 71 92 36
A 30/08-29/10, 13/11-14/02 67 88 36
B 30/10-12/11, 15/02-21/02 71 92 36
A 22/02-31/03 67 88 36
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining GDLVP034
C 01/04-31/03 218 255

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x halfpension
 ∙ 1x gastronomisch 
7 gangendiner

GRATIS

vanaf

Wallendorf-Pont
Klein dorpje vlak bij de 
grens met Duitsland op 
de rechteroever van de 
Sûre. Een brug verbindt 
Wallendorf-Pont met 
het Duitse Wallendorf. 
Dit gebied wordt omringd door de Zuid-
Eifel, de Ardennen en Klein Zwitserland, 
zo genoemd omwille van het grillige 
landschap. Bezoek Vianden (11 km) met 
middel eeuws kasteel, Diekirch (12 km) 
met leuke winkeltjes en restaurants, en de 
abdij van Echternach (16 km).
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 GH Luxemburg

vanaf Prijs per persoon per arrangement
2 persk.
meliá

1 persk.
meliáGDLVPA36

A 01/04-03/07, 31/08-31/03 aankomst vrijdag/zaterdag 170 290
B 04/07-30/08 aankomst elke dag 170 290

Knap viersterrenhotel met een exclu-
sief designinterieur. Rustig en prima 
gelegen om de stad te verkennen. Het 
is er lekker tafelen in het hoog aange-
schreven restaurant.

Luxemburg Stad
Een mooie Europese hoofdstad met een groen en gezel-
lig karak ter en een belangrijk historisch en cultureel 
patrimonium. De vermaarde vestingwerken staan op de 
Unesco-Werelderfgoedlijst.

GENIETEN

LUXEMBURG STAD

Meliá Luxemburg HHHH
3 dagen  

Ligging: gelegen aan het groene Park Draï Eechelen, 
naast het oude Fort Thüngen in een van de belangrijkste 
culturele plaatsen van de stad. Het hotel wordt om geven 
door iconische architectuur waaronder het Museum 
voor Moderne Kunst MUDAM en het concertgebouw 
Philharmonie, een van de belangrijkste concertzalen in 
Europa. Slechts 2  km van het historische stadscentrum 
(2 haltes met de tram) 20 min. te voet.
Transport: per auto: 210 km (Brussel), 370  km (Parijs), 
420 km (Amsterdam). Treinhalte op 700 m, tramhalte op 
350 m.
Faciliteiten: aangename lounge met receptie. Het Aqua 
restaurant is elke dag open en er worden gastronomische 
gerechten geserveerd. Bij mooi weer is het heerlijk tafe-
len op het terras. Geniet van een heerlijke cocktail in 
de Gaudí Bar. De fitness, sauna en stoombad zijn gra-
tis toegankelijk. Publieke garage naast het hotel (vanaf 
€ 30/24 uur) of parkeren in de straat (gratis tijdens het 
weekend).
Kamers: 161 trendy kamers in stijlvolle kleuren. De grote 
ramen zorgen voor een aangename lichtinval. De inrich-
ting is eigentijds en elegant. We reserveren voor u een 
ruime Meliá kamer (27 m²).

Inbegrepen
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner met wijn

vanaf
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Aux Anciennes Tanneries

Ligging: in het charmante dorpje Niederwiltz, dat z'n naam te danken heeft 
aan het Wiltz-riviertje, omgeven door groen. Het centrum van dit dorp ligt op 
amper 500 m en is gemakkelijk te voet te bereiken. Bezoek in Wiltz zelf zeker 
het Nationaal Museum voor Bierbrouwkunst in de voormalige stallingen van het 
kasteel. Voor natuurliefhebbers is het heerlijk wandelen en fietsen in de omge-
ving en is het nationaal park van La Haute Sure (10 km) met z'n indrukwekkende 
meer zeker aan te raden. Verder kunt u het charmante Clervaux (17 km), het 
historische Bastogne (20 km) of Luxemburg Stad (60 km) bezoeken.
Transport: per auto: 174 km (Brussel), 347 km (Parijs), 342 km (Amsterdam). 
Treinstation Wiltz op 900 m en Clervaux op 17 km.
Faciliteiten: aan de receptie (7-22 uur) wordt u hartelijk onthaald en geïn-
formeerd over de mooie omgeving. Een rustgevend begin van uw dag is gega-
randeerd dankzij de idyllische setting van het terras vlak aan de oevers van 
de Wiltz waar u uw ontbijt kunt nuttigen. Bij slecht weer wordt het ontbijt 
geserveerd in het sfeervolle restaurant. Daar bevindt zich tevens de bar en 
kunt u genieten van uitmuntende gerechten tijdens het diner (halfpension ter 
plaatse te reserveren, richtprijs € 35 voor een 3 gangendiner). U eet er in een 
uniek kader: onder de oorspronkelijke gewelven van de voormalige leerlooierij, 
wat voor een intieme sfeer zorgt. Ontspannen kan in het binnenzwembad of in 
de sauna. Gratis publieke parking beschikbaar op 200 m.
Kamers: de 34 kamers zijn eenvoudig maar warm ingericht. Dankzij de zachte 
kleurpatronen en enkele huiselijke accenten wordt er een gezellige sfeer gecre-
eerd. We reserveren voor u een standaardkamer met of zonder zicht op de rivier 
(ca. 20 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 10 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: 10/04/20-12/04/20, 01/05/20-02/05/20, 21/05/20-23/05/20, 
30/05/20-31/05/20, 15/08/20-16/08/20: min. 2  nachten. 03/04/20-09/04/20, 
13/04/20-30/04/20, 03/05/20-20/05/20, 24/05/20-29/05/20, 01/06/20-14/08/20, 
17/08/20-05/11/20: min. 2  nachten indien zaterdagnacht in het verblijf. 
Verblijfstaks (vanaf 16  jaar): €  1/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: € 11/nacht.

Dit karakteristiek hotel dat destijds een 
leerlooierij was, werd na een grondige 
renovatie getransformeerd tot een 
charmant logeeradres waar u een warm 
onthaal en ontspannen verblijf wacht. 
De nabijheid van de rivier en de groene 
omgeving staan garant voor rust. Ideaal 
startpunt om de bezienswaardigheden in 
de streek te ontdekken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

2 persk.
zicht op de

rivier
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
GDLV0042 X0

A 01/03-02/04 58 103 61 extra bed (3de volwassene) 45
B 03/04-05/11 68 122 71
A 06/11-28/02 58 103 61

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 50 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (22/04/20-01/05/20, 01/06/20-

04/09/20, 22/10/20-04/11/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (02/05/20-31/05/20, 05/09/20-

21/10/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

GRATIS
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Wiltz
Deze charmante, 
historische stad ligt 
midden in het hart 
van de Luxemburgse 
Ardennen, omgeven 
door een wondermooi 
landschap van bossen, meren en heuvels. 
De bovenstad van Wiltz is gebouwd op 
een rotsachtig voorgebergte terwijl de 
benedenstad zich uitstrekt over de vallei 
tot aan de oevers van de Wiltz-rivier. 
De rijke geschiedenis en verschillende 
musea maken Wiltz tot een populaire 
bestemming.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Golf & Country Hotel

Ligging: gelegen in weelderig groen, aan de voet van de green van Clervaux, 
met een adembenemend uitzicht op de Luxemburgse Ardennen. De groene 
landschappen en het natuurpark van Our (18 km) lenen zich uitstekend voor 
mooie wandelingen of fietstochten. Wanneer u dit prachtige gebied doorkruist, 
ontdekt u nog veel sporen uit de middeleeuwen, met name de verschillende 
kastelen. Het charmante en pittoreske stadje Clervaux, op minder dan 4 km 
afstand, is een bezoekje waard.
Transport: per auto: 181 km (Brussel), 355 km (Parijs), 336 km (Amsterdam). 
Treinstation Clervaux op 3 km.
Faciliteiten: u wordt vriendelijk ontvangen aan de receptie. De bar/brasserie 
biedt een weids panorama op het golfterrein en de groene heuvels, en kreeg de 
toepasselijke naam The View. Het gevarieerde menu met typische gerechten uit 
de Luxemburgse en Franse keuken, verschillende bieren en een mooie selectie 
wijnen zullen u zeker verleiden. Het hotel grenst meteen aan het golfterrein 
(18 holes). Er is geen lift aanwezig.
Kamers: de 22 hedendaags ingerichte kamers (25 m²) kijken uit op het golfter-
rein of op de Ardeense landschappen en bieden al het nodige comfort. We 
reserveren voor u een comfort kamer voor max. 3 personen. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/verblijf.
Bijzonderheden: topdata: 10/04/20-13/04/20, 30/04/20-01/05/20, 08/05/20-
09/05/20, 20/05/20-22/05/20, 30/05/20-01/06/20, 14/08/20-15/08/20, 31/10/20-
01/11/20.

Een mooi adresje, op de hoogten van het 
charmante stadje Clervaux, in het hartje 
van de natuur. Het restaurant met panora-
misch terras en de uitstekende service zijn 
absolute troeven. Een goede uitvalsbasis 
in de Luxemburgse Ardennen voor golfers, 
sporters en natuurliefhebbers.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

extra
bed 3

inclusief ontbijt
GDLV0040 N1

A 01/04-31/03 uitgez. topdata zondag/vrijdag 61 102 55
B 01/04-31/03 uitgez. topdata zaterdag 73 115 55
B Topdata 73 115 55
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining GDLVPA40
C 01/04-31/03 uitgez. topdata aankomst zondag/donderdag 165
D 01/04-31/03 uitgez. topdata aankomst vrijdag/zaterdag 206
D Topdata 206

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs of 3 nachten 

betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/03/21)
(de gratis nacht is steeds de goedkoopste)

GH Luxemburg

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ glaasje Crémant
 ∙ 1x 3 gangendiner in 
restaurant The View

GRATIS
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Eselborn (Clervaux)
Een klein, landelijk 
dorpje met slechts een 
paar honderd inwo-
ners. Het is gelegen 
in de Luxemburgse 
Ardennen en is een ide-
ale bestemming voor wie houdt van mooie 
natuurwandelingen. Het populaire stadje 
Clervaux met de autovrije winkelstraten 
en het kasteel met enkele musea, ligt op 
slechts 4 km.
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Le Clervaux Boutique & Design Hotel

Ligging: dit hotel ligt in het hartje van de Our-vallei en laat u even wegdromen 
in de wereld van design. Kijk rondom u en ontdek het 12de eeuwse kasteel van 
Clervaux en de benedictijnenabdij van Saint-Maurice. De bestemming Clervaux 
is een verrassende en diverse mix van natuur en cultuur, van wilde groene 
landschappen tot verrassende culturele schatten.
Transport: per auto: 183 km (Brussel), 357 km (Parijs), 333 km (Amsterdam). Het 
treinstation van Clervaux situeert zich op 1 km. Het hotel voorziet een gratis 
transfer tussen het station en het hotel (op aanvraag).
Faciliteiten: het Clervaux Boutique & Design Hotel deelt de faciliteiten met 
het aangrenzende Hotel International (zie p. 61). Deze twee hotels zijn met 
elkaar verbonden door een glazen gaanderij. Bij de receptie wacht u een per-
soonlijk en warm welkom. In de Cabana Lounge bar kunt u een breed gamma 
aan cocktails ontdekken in een Latino sfeer. Sa Taverna Italiana by Da Lonati 
biedt familiale en traditionele Italiaanse gerechten. Ontdek er Italië. Geniet 
van een ontspanningsmoment in de wellnessruimte: 800 m² met zwembad, een 
saunawereld, ontspanningsruimte en fitness (toegang inbegrepen). Trakteer 
uzelf op een gezichtsbehandeling, een massage of een andere behandeling uit 
het brede scala aan beschikbare behandelingen (tegen betaling). Ondergrondse 
parking vanaf € 10/24 uur (reserveren verplicht). Gesloten ruimte voor fietsen. 
In de omgeving: Golf Club van Clervaux op 4 km.
Kamers: 22 elegante suites elk met een eigen karakter, van 45 m² tot 68 m². 
Het comfort en de indeling van deze suites zorgen ervoor dat u een goede tijd 
zult beleven. Ze zijn voorzien van o.a. een mand met badjassen en slippers. 
Tweepersoonssuite voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/verblijf.
Bijzonderheden: topdata: 10/04/20-13/04/20, 30/04/20-01/05/20, 08/05/20-
09/05/20, 20/05/20-22/05/20, 30/05/20-01/06/20, 14/08/20-15/08/20, 31/10/20-
01/11/20.

In Le Clervaux Boutique & Design Hotel 
geniet u van ware luxe in een modern 
jasje. Het toegankelijk design, waarover 
tot in de fijnste puntjes werd nagedacht, 
is alom geprezen. Het hotel won dan ook, 
terecht, meerdere internationale prij-
zen. Centrale ligging in het geanimeerde 
centrum van Clervaux. Hier wacht u een 
geslaagd, elegant verblijf.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

suite
1 persk.

suite
extra
bed 3

inclusief ontbijt
GDLV0039 X0

A 01/04-31/03 uitgez. topdata zondag/vrijdag 100 174 75
B 01/04-31/03 uitgez. topdata zaterdag 112 199 75
B Topdata 112 199 75

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs of 3 nachten 

betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/03/21)
(de gratis nacht is steeds de goedkoopste)

GRATIS

Clervaux
Clervaux, voorheen een 
middeleeuws dorp, 
vandaag een gewilde 
locatie in het hart 
van de Luxemburgse 
Ardennen, startpunt 
voor vele mooie wandelingen. Het kasteel 
van Clervaux herbergt de fototentoonstel-
ling 'The Family of Man', het Museum van 
de Slag om de Ardennen en het Museum 
met maquettes van de Luxemburgse 
kastelen.
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Hotel International

Ligging: gelegen in het pittoreske stadje Clervaux, verblijft u in de autoluwe 
straat. Het kasteel van Clervaux, met zijn verschillende tentoonstellingen, 
waaronder 'The Family Man', opgenomen in het Unesco Memory of the World-
register, ligt op een steenworp van dit hotel. De green van de Golf van Clervaux 
(18 holes) ligt op 4 km. De regio Clervaux heeft 150 km wandelpaden en talloze 
fietspaden, ideaal voor de natuur- en sportliefhebbers.
Transport: per auto: 183 km (Brussel), 357 km (Parijs), 333 km (Amsterdam). 
Treinstation Clervaux op 1 km. Het hotel voorziet een gratis transfer tussen het 
station en het hotel (op aanvraag).
Faciliteiten: het hotel deelt faciliteiten met het aangrenzende Le Clervaux 
Boutique & Design hotel (beschrijving zie p. 60). De receptie op de eerste ver-
dieping is ontworpen als een lounge. Onmisbaar is een bezoek aan de Cabana 
Lounge bar, waar u een grote kaart met cocktails, sterke drank, bier, premier cru 
champagnes en single malt whisky's vindt. De Rhino Steakhouse & Pizzeria, in 
een aangename omgeving, biedt gegrilde specialiteiten, een breed gamma aan 
pizza's gebakken in een steenoven. Geniet van een ontspanningsmoment in de 
wellnesszone: 800 m² met een zwembad, een saunawereld, ontspanningsruimte 
en fitness (toegang inbegrepen). Trakteer uzelf op een gezichtsbehandeling, 
een massage of een andere behandeling uit het scala aan beschikbare behande-
lingen (betalend). Het hotel bezit het Bed + Bike-label, men informeert u graag 
over de verschillende fietspaden. U kunt ook uw fiets parkeren bij het hotel 
(afgesloten ruimte). Ondergrondse parkeergarage (vanaf € 10/24 uur, reserveren 
verplicht).
Kamers: hotel International telt 45 ruime en comfortabele kamers (25 m², max. 
3 personen). Ze zijn voorzien van o.a. een mand met badjassen en slippers en 
vast tapijt (2 kamers hebben parketvloer). Tweepersoonskamer voor alleenge-
bruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/verblijf.
Bijzonderheden: topdata: 10/04/20-13/04/20, 30/04/20-01/05/20, 08/05/20-
09/05/20, 20/05/20-22/05/20, 30/05/20-01/06/20, 14/08/20-15/08/20, 31/10/20-
01/11/20.

Dankzij het Bed + Bike-label is dit vierster-
renhotel in het pittoreske stadje Clervaux, 
de perfecte uitvalsbasis voor het verken-
nen van de regio, over tal van paadjes te 
voet of per fiets. Het wellnesscentrum en 
de gastvrijheid die daar heersen, garande-
ren een succesvol verblijf in een familiale 
sfeer.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

extra
bed 3

inclusief ontbijt
GDLV0038 X1

A 01/04-31/03 uitgez. topdata zondag/vrijdag 63 104 53
B 01/04-31/03 uitgez. topdata zaterdag 70 118 53
B Topdata 70 118 53

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs of 3 nachten 

betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/03/21)
(de gratis nacht is steeds de goedkoopste)

GH Luxemburg

GRATIS
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Clervaux
Clervaux, voorheen een 
middeleeuws dorp, 
vandaag een gewilde 
locatie in het hart 
van de Luxemburgse 
Ardennen, startpunt 
voor vele mooie wandelingen. Het kasteel 
van Clervaux herbergt de fototentoonstel-
ling 'The Family of Man', het Museum van 
de Slag om de Ardennen en het Museum 
met maquettes van de Luxemburgse 
kastelen.
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Duitsland
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Gastvrij, groen en ‘gemütlich’! Deze grens over schrijdende regio van vulkanische 
oorsprong verleidt met zijn idyllische kratermeren en nationaal park. Een overweldigende 
natuur! Geniet van cultuur, van steden zoals Aken en Monschau, van een rood wijntje 
in de Ahrvallei of van bruisend bronwater in Gerolstein. Uiteraard een spannend bezoek 
aan de wereldbefaamde Nürburgring niet vergeten. Een ideale kortbij vakantie voor wie 
van wandelen en fietsen houdt in een boeiend landschap met ongeloofl  ijke panorama’s, 
waar u regelmatig toppen van 600-700 m aantreft. 
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Zur Post Deudesfeld

Ligging: dit driesterrenhotel is rustig gelegen in de Vulkaaneifel. Hier geniet u 
van de vredige omgeving en van de natuur. U vindt prachtige, geurige bossen 
op 5 minuten wandelen van het hotel en er zijn talrijke wandel- en fietsroutes 
in de nabijheid. Manderscheid (op 8 km) is gekend voor de burchten Niederburg 
en Oberburg en het Maar Museum. Bezoek zeker ook Daun op 16 km (kuuroord 
met een leuk wildpark), Gerolstein op 24 km en de Nürburgring op 39 km. Kuier 
door de gezellige straatjes van Bernkastel-Kues op 45 km en bezoek de Porta 
Nigra in Trier op 67 km.
Transport: per auto: 239 km (Brussel), 481 km (Parijs), 368 km (Amsterdam). 
Treinstation Gerolstein en Kyllburg op 25 km (transfer door de hotelier op aan-
vraag mogelijk). Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de familie Stadtfeld runt dit traditioneel en kindvriendelijk hotel 
sinds jaar en dag (1962). Kluisjes beschikbaar aan de receptie. Bar Bierstube 
met knus zonneterras vooraan het hotel. Het restaurant met terras is gekend 
voor zijn lokale specialiteiten, zowel lunch als diner zijn mogelijk. Heerlijke, 
grote privétuin met speelpleintje en een terras met bediening. Gratis gebruik 
van de wellnessoase (sauna, caldarium, belevenisdouche en relaxruimte), gratis 
tafeltennis. Kegelbaan (betalend). Geen lift. In de omgeving: minigolf, tennis 
en paardrijden op 1 km. Openluchtzwembad in Manderscheid op 8 km.
Kamers: de 25 smaakvol ingerichte kamers (18-25 m²) beschikken over al het 
nodige comfort en vast tapijt. De helft van de kamers heeft een balkon dat 
uitgeeft op de tuin (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u een 
standaard kamer. Appartementen op aanvraag.
Maaltijden: halfpension (ontbijtbuffet en diner 3  gangen, buffet voor het 
hoofdgerecht). Barbecue op zaterdagavond (april-oktober).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 10  jaar overnachten gratis op 
de kamer van de ouders (inclusief halfpension), 2 kinderen van 11 t/m 14 jaar 
genieten elk 50% korting.
Bijzonderheden: huisdieren: €  5/nacht. Het hotel is gesloten 24/12/20-
25/12/20.
Bonus: 1x gebruik kegelbaan.

Familiaal driesterrenhotel in de Vulkaan-
eifel, perfect voor wie van de natuur en 
wandelen houdt. Hier komt u heerlijk tot 
rust en kan u ten volle genieten van de 
lekkere keuken; het halfpension is inbe-
grepen in de aantrekkelijke prijzen. Een 
andere troefkaart is de grote tuin met 
bediening. Uitstekende faciliteiten en zeer 
vriendelijk personeel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
inclusief halfpension
EIFV0025 X0

A 01/04-31/03 61 61

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 28 dagen voor afreis) *
• Geen toeslag éénpersoonskamer (01/04/20-31/03/21) (cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-30/04/20, 01/07/20-31/08/20, 

28/10/20-28/12/20, 03/01/21-31/03/21) *
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/03/21) *
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten) (inclusief halfpension)
* niet onderling cumuleerbaar

GRATIS

Deudesfeld
Deudesfeld ligt te mid-
den van de Vulkaan-
eifel: trek te voet of per 
fiets doorheen dit fasci-
nerend landschap met 
bossen en diep blauwe 
kratermeren.
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€ 149 € 199

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Eifel

WANDELEN

ONBEPERKT GENIETEN 

Hotel Zur Post Deudesfeld HHH 
3 dagen

Dag 1: aankomst en warm onthaal met een welkomst-
drankje. In dit traditioneel familiehotel staan service 
en ‘Gemütlichkeit’ (gezelligheid) centraal. U voelt zich 
hier meteen thuis. Bezoek de vele gezellige stadjes 
die de Eifel rijk is. Aanraders zijn Daun, Gerolstein, 
Kyllburg, Bitburg en Prüm. De Nürburgring loont ze-
ker ook de moeite; in het grote vrijetijdspark ervaart u 
het motorsport avontuur. Diner (4 gangen) in het hotel 
waarna u kunt napraten in het gemoedelijk kader van 
de bar. 
Dag 2: ontbijtbuffet. Aan het hotel starten een aantal 
wandelroutes. Met een wandelkaart en een stevig lunch-
pakket bent u alvast goed uitgerust. Het Nationaal Park 
Eifel is een schitterend gebied met open vlaktes, dichte 
bossen, mooie paden, indrukwekkende panorama’s en 
natuurlijke stuwmeren - goed voor uren wandelplezier. 
Of het nu lente, zomer, herfst of winter is, ieder jaar-
getijde heeft iets bijzonders in dit gebied. Ook ‘s avonds 
neemt u het diner (3 gangen) in het hotel. 
Dag 3: ontbijtbuffet en lunchpakket. Einde van de reis 
of verlenging.

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · Welkomstdrankje
 · Fruit op de kamer
 · 1x 4 gangendiner
 · 1x 3 gangendiner
 · 2x lunchpakket
 · Wandelkaart

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer 
geldig 01/04/20-31/03/21
Vrije aankomstdatum, elke dag
Cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel of met 2+1

Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP525

voor DINING

LEKKER TAFELEN 

Hotel Zur Post Deudesfeld HHH 
5 dagen

Dag 1: aankomst en warm onthaal met een welkomst-
drankje. Dankzij de gastvrijheid en uitstekende service 
voelt u zich hier onmiddellijk thuis. Na een lange rit kan 
u even bekomen door de benen te strekken in de rustige 
groene omgeving rondom het hotel. U kan zich al een 
eerste keer gastronomisch laten verwennen tijdens het 
diner (4 gangen).
Dag 2: ontbijtbuffet. Na het ontbijt kan u kiezen om 
één van de wandelroutes die vanuit het hotel vertrekken 
te verkennen. Een aanrader is zeker het Nationaal Park 
Eifel waar u kan genieten van de natuur. ‘s Avonds kan u 
zich voor een tweede maal laten verrassen met opnieuw 
een 4 gangendiner.
Dag 3: ontbijtbuffet. De Eifelstreek kent tal van gezel-
lige stadjes die zeker een bezoek waard zijn. We raden 
zeker een trip naar Daun, Gerolstein met de bekende 
waterbronnen, Kyllburg, Bitbur en Prüm aan. ‘s Avonds 
neemt u het diner (4 gangen) in het hotel.
Dag 4: ontbijtbuffet. Indien u nog niet alle stadjes be-
zocht hebt, kan u dit alsnog doen. Een alternatief en 
zeker de moeite waard en een must voor liefhebbers van 
motorsporten is de Nürburgring. In het vrijetijdspark 
kan u zelf het motorsportavontuur ervaren. In het hotel 
kan u ‘s avonds nog eens heerlijk dineren (4 gangen).
Dag 5: ontbijtbuffet. Einde van de reis of verlenging.

Inbegrepen
 · 4 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · Welkomstdrankje
 · 1 fles sekt op de kamer
 · 4x 4 gangendiner

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-31/03/21
Vrije aankomstdatum, elke dag van de week

Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP725

voor
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 € 140
 € 27,

30* 

HHH CHARME

FR
EEP FR
EE

Wolffhotel

Ligging: dit hotel ligt aan de rand van het kleine dorpje Kopp bei Gerolstein, 
omringd door bossen. In de onmiddellijke omgeving brengt u een bezoek aan 
Gerolstein (10 km), Prüm (17 km), Daun (26 km) en Kyllburg (21 km). Maak ook 
uitstapjes naar de Eishöhlen of de ijsgrotten van Birresborn (1 km), het wandel-
gebied van Vulkan Kalem (5 km) en Weißenseifen, een klein kunstenaarsdorpje 
op 4 km.
Transport: per auto: 216  km (Brussel), 425  km (Parijs), 351  km 
(Amsterdam). Treinstation Gerolstein op 10  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het gebouw is tegen een berg aangebouwd en telt 5 verdiepingen 
zonder lift. Beneden bevindt zich de receptie, daarboven de ontbijt zaal met 
het restaurant. Deze ruimtes zijn afgewerkt in hout, waardoor dit hotel uitste-
kend in zijn natuurlijke omgeving past. Er is een aparte speelruimte voor de 
kinderen voorzien. De tuin, met gratis ligstoelen, heeft een terras waar u kunt 
eten en genieten van een drankje. Kleine wellness met gratis sauna. Massages 
en schoonheidsbehandelingen zijn betalend. Een parcours voor boogschieten 
vertrekt vanaf het hotel (zie p. 67).
Kamers: 20  opgefriste kamers (25-35 m²) in een zeer persoonlijke stijl. De 
afwerking is ook hier volledig in hout, in perfecte harmonie met de bosrijke 
streek. Vast tapijt of linoleum. Sommige kamers met balkon, als dit niet het 
geval is, dan is uw kamer iets ruimer (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen, 
vanaf 13 jaar). Huisdieren: € 7/nacht. Geen lift.
Bonus: 55+: fles wijn op de kamer.

Dit hotel is perfect gelegen voor liefheb-
bers van natuur, wandelen en absolute 
rust. Midden in het bos ontvangt de fami-
lie Wolff u in haar hotel. Ze zorgt dat uw 
verblijf een mooie ervaring wordt. Dit is 
tevens een prima adresje voor families 
met kinderen en is al vele jaren populair 
bij onze klanten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
EIFV0009 N1

A 01/04-31/10 44 44 26 halfpension volwassene 17
B 01/11-31/03 41 41 26
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining EIFVP209
A 01/04-31/03 140 140

UW VOORDEEL
• Geen toeslag éénpersoonskamer (01/04/20-31/03/21)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, 

maandag of dinsdag (01/04/20-12/04/20, 02/06/20-31/03/21) 
(inclusief ontbijt of halfpension)

(cumuleerbaar)

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ glaasje champagne en pralines
 ∙ 2x 4 gangen fijnproeversmenu
 ∙ gebruik van de sauna (cumuleerbaar 
met het voordeel 2+1)

GRATIS

voor

Kopp bei Gerolstein
Een klein dorpje mid-
den in de bossen nabij 
Gerolstein. Dit kuuroord 
is bij ons vooral bekend 
om zijn belangrijkste 
economische activi-
teit, namelijk het winnen van bron water. 
Jaarlijks produceert men hier ongeveer 
2,8 miljoen hl water. De om geving toont u 
een zeer specifiek landschap, geologisch 
interessant. Wie houdt van fossielen, 
brengt best zijn werktuigen mee.
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€ 119 € 99

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Eifel

WINE & DINE

ONTSTRESSEN IN EEN  
GROENE OMGEVING

Wolffhotel HHH 
3 of 4 dagen

Dag 1: bij aankomst wacht u een hartelijk onthaal door 
de familie Wolff. Het hotel ligt midden in een bos ver 
weg van de hectische wereld, ideaal als u houdt van de 
natuur, van wandelen en van absolute rust. Het hotel is 
volledig in hout afgewerkt, in harmonie met het groene 
landschap. Katja en Timo geven u graag advies over 
de wandelroutes in de omgeving. U kunt na een fikse, 
deugddoende wandeling, heerlijk ontspannen in de sauna. 
‘s Avonds wordt u culinair verwend en geniet u van een 
heerlijk wildmenu.
Dag 2: ontbijtbuffet. Wie actief wil bezig zijn, heeft 
afhankelijk van het seizoen de keuze uit verschillende 
activiteiten zoals bijvoorbeeld wild spotten en een 
3D-parcours boogschieten met maar liefst 17 doelwitten. 
Dit privéparcours begint aan het hotel zelf. Diner in het 
hotel.
Dag 3: ontbijtbuffet. Als afsluiter een boswandeling. 
Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 2 nachten of 3 nachten bij aankomst op zondag, 
maandag of dinsdag naar keuze
 · Ontbijtbuffet
 · 1x wildmenu
 · 1x 3 gangendiner
 · Gratis sauna
 · Gratis wifi
 · Gratis parking

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
01/10/20-31/03/21. Vrije aankomstdatum, elke dag (formule 2 nachten) of 
aankomst op zondag, maandag of dinsdag (formule 3 nachten)

Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP810

voor ONTDEKKING

IN DE VOETSPOREN  
VAN ROBIN HOOD

Wolffhotel HHH 
3 of 4 dagen

Dag 1: aankomst en een warme ontvangst in dit 
kleinschalige charmehotel in de bossen. U kunt na een 
wandeling langs een van de talrijke bewegwijzerde 
paden, zoals bijvoorbeeld de Eifelsteig, genieten van 
een saunabeurt in de kleine wellnesszone van het hotel. 
‘s Zomers is het bijzonder aangenaam vertoeven op het 
terras. ‘s Avonds is een 3 gangendiner voorzien.
Dag 2: ontbijtbuffet. Het Wolffhotel is het enige hotel 
in de Eifelregio waar een parcours voor boogschieten 
vertrekt. Op de oefenweide worden u eerst de kneepjes 
van deze technische sport uitgelegd door de eigenaar van 
het hotel, de heer Timo Wolff, die zelf tot de Europese 
top in deze sport behoort. Daarna trekt u, gewapend met 
pijl en boog, het parcours op, Robin Hood achterna. Zo’n 
17 namaakdieren in 3D vormen hier de doelwitten. Actie 
en plezier gegarandeerd. Vrije avond.
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 2  nachten (01/04/20-30/09/20) of 3  nachten 
(01/04/20-12/04/20, 02/06/20-30/09/20  bij aan-
komst op zondag, maandag of dinsdag) naar keuze
 · Ontbijtbuffet
 · 1x 3 gangendiner (1ste avond)
 · Initiatiecursus boogschieten (inclusief materiaal)
 · Gratis sauna
 · Gratis wifi
 · Gratis parking

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-30/09/20. Vrije aankomstdatum, elke dag (formule 2 nachten) of 
aankomst op zondag, maandag of dinsdag (formule 3 nachten)

Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP809

voor
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Seehotel am Stausee

In dit familiehotel wordt u bijzonder harte-
lijk onthaald door het gezin Schinagl. Het 
hotel ligt in de groene rand van Gerolstein, 
een wondermooie omgeving waar wande-
laars en fietsers zich meteen thuis voe-
len. Prima faciliteiten (zoals een volledig 
gerenoveerde spa) en een uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
economy

2 persk.
classic

2 persk.
superior

inclusief halfpension
EIFV0027 X0

A 01/04-04/04, 01/11-11/02 62 70 79
B 05/04-09/04, 13/04-30/04, 03/05-20/05 67 75 84
C 10/04-12/04, 03/07-26/09, 09/10-24/10 71 79 89
D 01/05-02/05, 21/05-23/05, 29/05-31/05 75 84 94
B 24/05-28/05, 01/06-10/06, 14/06-02/07 67 75 84
D 11/06-13/06, 12/02-14/02 75 84 94
B 27/09-08/10, 25/10-31/10, 15/02-31/03 67 75 84
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking EIFVP027
E 01/04-30/04, 03/05-20/05, 24/05-28/05, 159 170 190

01/06-10/06, 14/06-12/12, 08/02-11/02, 15/02-31/03
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten EIFVPA27
F 01/04-30/04, 03/05-20/05, 24/05-28/05, 155 165 185

01/06-10/06, 14/06-12/12, 08/02-11/02, 15/02-31/03

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 90 dagen voor afreis) OF 5% (reservering tot 

45 dagen voor afreis) (cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04-04/04, 01/11-12/12, 08/02-11/02) *
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (13/04-29/04) *
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag of maandag (05/04-09/04, 03/05-

20/05, 24/05-28/05, 01/06-10/06, 14/06-02/07, 27/09-08/10, 25/10-31/10, 15/02-31/03) *
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag of maandag (06/09-23/09) *
• 5 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/05-19/05, 01/06-08/06, 15/06-01/07, 01/09-06/10) *
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04-31/03) *
* niet onderling cumuleerbaar

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x halfpension
 ∙ 1 dag elektrische fiets
 ∙ kaart met fietsroutes(cumuleerbaar 
met het vroegboekvoordeel)

GENIETEN
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x halfpension
 ∙ 1x 5 gangendiner
 ∙ 1 behandeling in de spa (25 minuten)
 ∙ voucher voor koffie met 
gebak(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

GRATIS

vanaf

vanaf

Gerolstein
Deze kleine, gezellige 
stad aan de Kyll-rivier 
ligt midden in de mooie 
natuur van de Vulkaan-
Eifel. Het plaatsje is 
geliefd bij toeristen en 
werd door de overheid erkend als lucht-
kuuroord. De omgeving is perfect voor 
wandel- en fietstochten. Gerolstein staat 
uiteraard ook bekend om zijn gelijkna-
mig, natuurlijk bronwater. U kan er de 
Gerolsteiner-fabriek bezoeken waar het 
water wordt gebotteld.
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Ligging: op 200 m van een klein stuwmeer, omgeven door de natuur van de 
Vulkaan-Eifel. U kan er de beproevingen die het landschap heeft ondergaan, ont-
dekken: bizarre rotsformaties, door rivieren uitgesleten valleien, droge kraters met 
veen, uitgedoofde vulkaantoppen. Ideale streek om te wandelen en te fietsen. De 
Eifelsteig is voor wandelaars een echte aanrader: neem de route van Hilleheim 
naar Gerolstein of van Gerolstein naar Daun. Gerolstein, met leuke winkels en 
restaurants, ligt op 1,8 km.
Transport: per auto: 229 km (Brussel), 425 km (Parijs), 341 km (Amsterdam). 
Treinstation Gerolstein op 3 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en lobby met bar. Achter de receptie: een tuinkamer 
met mooi zicht en 's zomers een buitenterras. In het restaurant worden lokale, 
seizoensgebonden gerechten geserveerd. Wijnkelder. Compleet gerenoveerde spa 
(500 m²) met 2 sauna's, stoombad en binnenzwembad met panoramisch zicht. 
Massages en behandelingen (betalend). Gratis parkeren in de buurt. Fietsparking. 
In de omgeving: tennis op 500 m, squash op 2,5 km en golf op 20 km.
Kamers: 53 kamers: economy (19 m², wastafel in het slaapgedeelte) en classic 
(23 m²) (beide zicht op de parking of de tuin) of superior (moderner en gereno-
veerd, koffiemachine, zicht op het stuwmeer of de tuin, balkon).
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4 gangen, keuzemenu hoofd-
gerecht).
Kinderen: 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (incl. 
halfpension). Economy en classic: 2 kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis.
Bijzonderheden: 01/05-02/05, 21/05-23/05, 29/05-31/050, 11/06-13/06, 
17/09, 12/02/21-14/02/21: min. 3 nachten. Overige data: min. 2 nachten. Hotel 
gesloten 13/12/20-07/02/21. Verblijfstaks: € 1,50/pers./nacht (ter plaatse te 
betalen). Afwijkende annuleringsvoorwaarden: periode C: 100% kosten vanaf 
14 dagen voor afreis, periode D: 100% kosten vanaf 28 dagen voor afreis.
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Kuchers Landhotel

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
EIFV0010 N1

A 01/04-31/03 56 56 20

Ligging: op een steenworp van Daun (7,5 km), in de prachtige 
Vulkaaneifel. Bezoek zeker Gerolstein (25 km), Cochem aan de 
Moezel (29 km), Koblenz (45 km) en Trier (55 km).
Transport: per auto: 243 km (Brussel), 467 km (Parijs), 341 km 
(Amsterdam). Treinstation Gerolstein op 25 km.
Faciliteiten: het hotel telt 2  restaurants: 1  gastronomisch 
restaurant, Kuchers Gourmetrestaurant (3, 4 of 6 gangen vanaf 
€  59, richtprijs) en 1  restaurant met een meer eenvoudige, 
regio nale keuken, Kuchers Weinwirtschaft. De wijnkelder leent 
zich uitstekend voor wijndegustaties. Tuin, ligstoelen zijn 
beschikbaar. Geen lift.
Kamers: 14  landelijke kamers (18-20 m²) met een individueel 
karakter. De badkamer is klein, maar voorzien van alle comfort. 
Vast tapijt. Badjassen te verkrijgen aan de receptie. Kamers 
met hemelbed en houten vloer op aanvraag volgens beschik-
baarheid.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag 
per dag van € 28 (volwassene), € 14 (t/m 6 jaar) (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel, in het Kuchers Weinwirtschaft).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 7 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: min. 2  nachten bij aankomst op vrijdag. 
Kleine huisdieren: € 12/nacht. Het hotel is gesloten 21/12/20-
30/01/21. Het restaurant Kuchers Weinwirt schaft is gesloten op 
maandag (volledige dag) en op dinsdagmiddag, op zondag is 
het restaurant open van 18 tot 20 uur.
Bonus: fruitmand op de kamer. Jonggehuwden: fles wijn. 55+: 
gratis bezoek aan de wijnkelder met degustatie.

Eifel

UW VOORDEEL
• Geen toeslag éénpersoonskamer 

(cumuleerbaar)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij 

aankomst op zondag, maandag of dinsdag 
(inclusief ontbijt)

(de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21)

GRATIS

Typisch plattelandshotel bekend voor 
zijn lekkere keuken en de grootste 
wijnkelder van de provincie. Er prijken 
maar liefst 1.200 internationale wijnen 
op de wijnkaart.

Darscheid
Een dorpje vlak bij Daun in het hart van de Vulkaaneifel, een 
van de meest authentieke landschappen van Europa. Deze 
streek wordt getypeerd door zijn vele kratermeren.

WINE & DINE

WIJN DEGUSTEREN 
IN DE KELDERS VAN EEN 
CHARMEHOTELLETJE

Kuchers Landhotel HHHB

3 dagen

Dag 1: aankomst en onthaal. U logeert in het Kuchers 
Landhotel in Darscheid (beschrijving hiernaast), een 
klein, charmant dorpje in de zo typische Vulkaaneifel, 
een heel bijzonder stukje Duitsland met een ronduit 
overweldigende natuur. Op slechts 9  km vindt u de 
vulkanische meren van Daar, zeker gaan bezoeken. 
‘s Avonds een 3  gangendiner in het hotelrestaurant 
Kuchers Weinwirtschaft.
Dag 2: ontbijtbuffet. Bezoek het oude stadje Daun 
(op 7,5  km) met voormalig jachtslot. In de omgeving 
liggen veel bossen en wandelpaden. Een wandelroute 
van 13 km vertrekt aan het hotel. Er zijn in de regio ook 
overblijfselen uit de Romeinse periode te ontdekken. 
Terug in het hotel maakt u zich op voor een rondleiding 
in de wijnkelders. De eigenaar van het hotel, de 
heer Kucher, zal u deskundig uitleg verschaffen. De 
degustatie van 6 verschillende wijnen wordt een mooie 
afsluiter van deze interessante namiddag.
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 1x regionaal 3 gangendiner in Kuchers Weinwirtschaft
 · Rondleiding in de wijnkelder door de eigenaar met 
aansluitend degustatie van 6 verschillende wijnen

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-31/03/21 bij aankomst van dinsdag t/m zondag

Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP410

voor



www.transeurope.com70

 € 165

 € 195
 € 45,

90* 

HHHB

FR
EEP FR
EE

Waldhotel Kurfürst

Ligging: het hotel is prachtig gelegen voor een verblijf in de Vulkaan eifel. U 
logeert aan de rand van de bossen, waar het zalig wandelen of fietsen is. Drie 
wandelroutes en een fietsroute vertrekken trouwens aan het hotel. U bevindt 
zich op 1 km van het dorpje Kaisersesch. De locatie is bijzonder gunstig om 
deze schilderachtige regio te verkennen. Een bezoekje aan het geologische park 
in Mayen (18 km) behoort tot de mogelijkheden. Koblenz ligt op 50 km.
Transport: per auto: 289  km (Brussel), 500  km (Parijs), 356  km 
(Amsterdam). Treinstation Kaisersesch op 300 m. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: de receptie is te bereiken via een kleine trap of met de lift langs 
de zijkant van het hotel. Het restaurant met grote ramen doet ook dienst als 
ontbijtruimte. De verfijnde Duits-Franse keuken is geliefd in de streek. Buiten 
kunt u vertoeven op het terras met aansluitend een romantisch park met vij-
ver. Recente wellness (gratis) met sauna's, relaxruimte en belevenis douches 
(badjassen, pantoffels en handdoeken: € 10/verblijf). Massages (betalend). In 
de omgeving: tennis (4 pleinen) op 1 km, paardrijden op 2 km, watersport op 
13 km, golf van Ediger-Eller (18 holes) op 18 km.
Kamers: 23 kamers (20-24 m²) ingericht in warme tinten en met veel hout. Ze 
beschikken allemaal over een terras of balkon met uitzicht op het park of de 
bossen. Vast tapijt of biokeramische vloer. Alle kamers met een tweepersoons-
bed.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 
9 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 23/12/20-02/01/21.

De familie Arnicot verzekert u een gastvrij 
en hartelijk onthaal. Het huis biedt een 
gemoedelijke en warme sfeer die de over-
brugging tussen traditioneel en modern 
zonder moeite maakt. De rustige ligging 
aan de rand van de bossen nodigt uit om 
te ontspannen en te genieten. U zal zich 
hier zeker thuis voelen.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
zicht op het

park/bos

1 persk.
zicht op het

park/bos
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
EIFV0015 N1

A 01/04-31/03 51 68 25 kind 3 < 10 jaar 
incl. ontbijt 19
halfpension 
volwassene 23 
kind < 10 jaar 12

Pakketprijs per persoon Charming+ Dining EIFVP015
B 01/04-31/03 165
Pakketprijs per persoon Charming+ Wellness EIFVPG15
C 01/04-31/03 195

UW VOORDEEL
• 10% korting (verblijven 15/11/20-22/12/20, 03/01/21-31/03/21) 

(inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 welkomstdrankje
 ∙ gebruik van een wandelkaart
 ∙ 2x 4 gangendiner (inclusief water en 
een halve fles streekwijn)

WELLNESS
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x 4 gangendiner (2de en 3de avond, 
1x inclusief aperitief)

 ∙ gebruik van badjassen, pantoffels en 
handdoeken in de wellness

voor

voor

Kaisersesch
Een klein stadje in de 
Vulkaan eifel dat door 
zijn erg centrale lig-
ging uiterst geschikt is 
voor uitstapjes in de 
om geving. Het gebied 
bestaat uit een meervoud van uitgedoofde 
vulkanen, waarin zich doorheen de tijd 
kratermeren (Maaren) hebben gevormd. In 
de omgeving: het bekende racecircuit de 
Nürburgring en de benedictijnenabdij van 
Maria Laach.
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zum Bockshahn

Ligging: het Hotel zum Bockshahn is rustig gelegen in het ongerepte Eifel-
gebergte. Ruiters, fietsers en wandelaars zullen worden verleid door het geva-
rieerde landschap. De frisse lucht en het rustgevende kader van het dorpje 
Spessart bieden lichaam en geest een welkome onderbreking van de dagelijkse 
sleur. Vraag een gedetailleerde wandelkaart aan de receptie en trek eropuit! 
Spessart ligt op 20 km van Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Transport: per auto: 270 km (Brussel), 522 km (Parijs), 333 km (Amsterdam). 
Treinstation Remagen op 27 km. Luchthaven Köln/Bonn op 67 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u vriendelijk ontvangen door de familie 
Nett. In dit familiehotel worden service en klantvriendelijkheid hoog in het 
vaandel gedragen. Het is heerlijk tot rust komen op het zonovergoten terras 
waar u kan genieten van de prachtige omgeving met een drankje. In het res-
taurant serveert de befaamde kok uitstekende regionale gerechten, proef zeker 
eens de wildspecialiteiten in het najaar. Uiteraard mag een lekker wijntje uit 
de Ahrvallei hierbij niet ontbreken. Sauna en relaxruimte (gratis). Massages 
zijn mogelijk op aanvraag (betalend, vooraf te reserveren). Garage (vanaf 
€ 8/24 uur) of gratis parkeren in de straat.
Kamers: er zijn hier slechts 13 kamers (23-28 m²), wat de klein schalig heid en 
het familiale karakter van het hotel benadrukt. Alle kamers zijn stuk voor stuk 
individueel ingericht, waarbij de hoofdkleur telkens naar een bloem verwijst. Zo 
is er de tulpenkamer, de margrietenkamer, de rozen kamer. We reserveren voor u 
een mooie comfort kamer op de eerste of de tweede verdieping met make-up-
spiegel, badjassen en pantoffels. Vast tapijt.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 14 jaar op 
de kamer van de ouders (zie prijstabel) (maximum 1 kind per kamer).
Bijzonderheden: inchecken mogelijk vanaf 16  uur. Het hotel is gesloten 
20/12/20-02/01/21.
Bonus: gratis koffie/thee en gebak van 14 tot 16 uur.

Dit landelijk gelegen en familiaal gerund 
hotel scoort met een bijzonder attente 
service, aantrekkelijke en comfortabele 
kamers en een lekkere keuken. Norbert 
en Martina staan garant voor een onbe-
zorgde vakantie. Ontdek in alle vrijheid 
het wonder mooie landschap van de 
Eifelregio. Dit hotel biedt een uitstekende 
verhouding prijs/kwaliteit.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief halfpension
EIFV0020 X0

A 01/04-31/03 77 57 halfpension
kind 4 < 8 jaar incl. 33 
kind 9 < 15 jaar incl. 45

Pakketprijs per persoon Charming+ Dining EIFVPC20
B 01/04-31/03 145
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten EIFVPA20
C 01/04-31/03 215

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/11/20-19/12/20, 03/01/21-31/03/21)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, 

maandag of dinsdag (01/04/20-30/04/20, 01/06/20-31/10/20)
(inclusief halfpension)

Eifel

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 3 gangendiner

GENIETEN
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 4x halfpension

GRATIS

voor

voor

Spessart
Klein dorpje in de veel-
zijdige Eifelregio. Het 
vulkaanpark Brohltal 
met het Laachermeer 
trekt jaarlijks heel 
wat bezoekers. U kan 
er ook de benedictijnenabdij van Maria 
Laach bezichtigen. De Vulkan-Express is 
een toeristisch treintje dat zich langs een 
18 km lang parcours doorheen het Brohltal 
slingert. Het legendarisch racecircuit van 
de Nürburgring ligt op 20 km.
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Haus am See

Ligging: aan de oevers van de Obersee, een zijarm van de Rursee, het grootste 
stuwmeer van Duitsland. Hier kan u vissen, zeilen of een boottochtje maken 
op het meer. In de omgeving bezoekt u Hellenthal op 19 km met het indruk-
wekkende roofvogelpark, Monschau op 22 km met een burcht uit de 13de eeuw 
en Aken met de wereldvermaarde Dom op 41 km.
Transport: per auto: 165 km (Brussel), 440 km (Parijs), 273 km (Amsterdam). 
Treinstation Kall op 20 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de ontvangst aan de receptie is gastvrij (kluisjes beschik baar). 
In het gourmetrestaurant Agnes geniet u van de klassieke Franse keuken. Ook 
vegetarische gerechten komen hier ruim aan bod. De hotelgasten kunnen gratis 
gebruik maken van het binnenzwembad (8 x 10 m). Sauna en massages zijn 
betalend (sauna gratis vanaf 16 uur). Verhuur van mountainbikes: € 16/dag en 
elektrische fietsen: € 25/dag (vanaf 12 jaar). Geen lift (2 verdiepingen). Parking 
vanaf € 2,50/24 uur).
Kamers: dit kleinschalig hotel telt 23 kamers. Naar keuze reserveren we voor 
u een kamer van het type pleushütte (14 m², zicht op het bos of het meer), 
een kamer van het type rursee met balkon (20 m², 2 kamers met bad volgens 
beschikbaarheid, zicht op het meer) of een ruimere kamer van het type kin-
neberg met zithoek en balkon (25 m², zicht op het meer).
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4  gangen, vast menu met 
bediening aan tafel of buffet, juli-augustus: 1x week barbecue, kind t/m 8 jaar 
2 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in het type kinneberg: 1 kind t/m 8 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief halfpension), 1 kind van 
9 t/m 12 jaar geniet 70% korting, 1 kind van 13 t/m 16 jaar geniet 50% korting.
Familievoordeel: type pleushütte: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer 
genieten elk 30% korting (inclusief halfpension).
Bijzonderheden: huisdieren: €  9/nacht. Het hotel is gesloten 23/12/20-
02/01/21 en 25/01/21-08/02/21. Verblijfstaks: € 1,20/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen).
Bonus: fles water op de kamer. Bij min. 3 nachten: transfer van het treinstation 
Eupen naar het hotel (heen en terug) (ook voor Charming+).

In deze groene omgeving is het volop genie-
ten van de prachtige natuur. Wandelen 
en fietsen (probeer eens een elektrische 
fiets) of gewoon een lekker glaasje wijn 
drinken op een terrasje. Een boottochtje 
op de Obersee is een echte aanrader. Na 
een actieve dag wacht u 's avonds in het 
hotel een heerlijk viergangendiner.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

pleushütte
2 persk.
rursee

2 persk.
kinneberg

inclusief halfpension
EIFV0021 X0

A 01/04-30/04 72 75 83
B 01/05-31/10 75 78 86
A 01/11-31/03 72 75 83

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 14/04/20-

30/04/20, 30/10/20-22/12/20, 03/01/21-24/01/21, 17/02/21-31/03/21)
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs OF 3 nachten 

betalen + 1 nacht gratis (01/05/20-28/05/20, 02/06/20-29/10/20)
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis (02/06/20-30/09/20)
(niet cumuleerbaar) (u kunt meermaals van de gratis nachten 
genieten)

GRATIS

Simmerath-Einruhr
Een erg mooie lig-
ging aan de oevers 
van de Rursee, het 
grootste stuwmeer van 
Duitsland, te midden 
van het Nationaal Park 
Eifel met uitgestrekte bossen, imposante 
burchten en typische Vennhäuser. Hier 
kunt u onbegrensd wandelen en einde-
loos fietsen. Op het meer zelf kunt u zei-
len, kanovaren, vissen of een boottochtje 
maken.
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WANDELEN

VERKENNEN EN 
ZICH LATEN VERWENNEN

Hotel Haus am See HHHH 
4 dagen

Dag 1: aankomst in het hotel. Neem een frisse duik in 
het binnenzwembad na de autorit en reserveer misschien 
meteen al een massage voor de volgende avond. U kunt 
ook alvast de wandelroute uitkiezen voor de volgende 
dag. Diner in het hotel.
Dag 2: ontbijtbuffet. Aansluitend kan u naar het begin-
punt van een wandelroute gebracht worden. Kiest u voor 
rustig kuieren langs het pittoreske landschap met af en 
toe een pauze voor een fotoshoot of gaat u meteen voor 
een stevige kuitenbijter, er zijn voldoende mogelijkheden 
van 5 tot 25 km. U krijgt een rugzakje met lunchpakket 
mee. Nadien kan u relaxen in het zwembad, u laten ver-
wennen met een massage (betalend) die u de dag voor-
dien reserveerde of het boottochtje meepikken. Diner in 
het hotel.
Dag 3: ontbijtbuffet. Ook vandaag gaat u weer op pad 
met een lekker lunchpakket. Opnieuw aan u de keuze: een 
korte of lange wandeling. Transfer naar een welbepaald 
startpunt is mogelijk. Deze grensoverschrijdende regio 
biedt een heel gevarieerd landschap met ongelooflijke 
panorama’s, waar u regelmatig toppen van 600-700 m aan-
treft. Indien u op dag 2 voor het relaxen in het zwembad 
koos, kan u alsnog genieten van het boottochtje. Of u kan 
een fietstochtje maken per mountainbike of elektrische 
fiets (verhuur mogelijk aan de receptie). Nadien is er de 
sauna voor uw vermoeide spieren. Diner in het hotel.
Dag 4: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 3 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · Welkomstdrankje
 · 3x halfpension
 · 2x lunchpakket
 · Rugzakje met wandelkaart (waarborg € 10, 
ter plaatse te betalen)
 · Dagelijkse transfer (uitgez. zondag) mogelijk naar het 
vertrekpunt van een wandeling (volgens schema)
 · Boottochtje op de Obersee (1 uur)
 · Gratis sauna (tussen 16 en 18 uur)

Prijs per persoon op basis van een 2 persoonskamer type pleushütte 
geldig 01/05/20-31/10/20 met aankomst op donderdag.
Toeslag voor een kamer type rursee € 5/persoon, type kinneberg € 25/
persoon
Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP623

vanaf GENIETEN

WARMTE EN GEZELLIGHEID  

Hotel Haus am See HHHH 
4 dagen

Dag 1: aankomst en onthaal aan de receptie. Misschien 
wil u graag even de benen strekken na de autorit en kiest 
u voor een verkwikkende wandeling. Energie tanken kan 
natuurlijk ook in het binnenzwembad en de sauna. ‘s 
Avonds geniet u van een lekker 4 gangendiner.
Dag 2: ontbijtbuffet. Iedereen vindt zijn gading in de 
Eifel, waar gezelligheid troef is. In de zomer is de Eifel 
bijzonder groen en zijn er vele activiteiten. Herfst en win-
ter zijn synoniem voor rust en cocoonen, ver weg van de 
dagelijkse stress. Ook in deze tijd van het jaar is deze 
regio adembenemend mooi. Verken de streek al wande-
lend. Ook een mountainbiketochtje of waarom niet, met 
een elektrische fiets, behoort tot de mogelijkheden. Aan 
de receptie informeert men u graag over de verschillende 
wandel- en fietsroutes. ‘s Avonds een 4 gangendiner.
Dag 3: ontbijtbuffet. Proeft u liever wat geschiedenis dan 
zijn de steden Monschau, met een prachtige burcht uit de 
13de eeuw (22 km) of Aken, met de wereldvermaarde Dom 
(41 km) beslist aanraders. Aken is trouwens ook een aan-
gename shoppingstad. Het 5  gangen gourmetdiner, met 
aperitief en aangepaste wijnen en koffie, bij het gezel-
lige haardvuur ‘s avonds is de perfecte afsluiter van een 
geslaagde dag.
Dag 4: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 3 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · Fles water op de kamer
 · 2x 4 gangendiner
 · 1x 5 gangen gourmetdiner met aperitief, aan-
gepaste wijnen, koffie en 1 likeurtje
 · 1x koffie met koekjes
 · Gratis sauna (tussen 16 en 18 uur)

Prijs per persoon op basis van een 2 persoonskamer type pleushütte 
geldig 01/11/20-22/12/20, 03/01/21-24/01/21, 09/02/21-31/03/21.
Vrije aankomstdatum, elke dag van de week.
Toeslag voor een kamer type rursee € 9/persoon, type kinneberg € 33/
persoon
Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP622

vanaf
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Ligging: het rustig dorpje Insul ligt in de Ahrvallei. Deze mooie vallei is 
het meest noordelijk gelegen wijnbouwgebied van Duitsland. De recreatie-
mogelijkheden in de streek zijn werkelijk legio: u kan er zwemmen, vissen, 
paardrijden, deltavliegen, tennissen en er zijn ook heel wat bewegwijzerde wan-
delpaden. Een bezoek aan Bad Neuenahr-Ahrweiler (32 km), Altenahr (10 km), 
Koblenz aan de Moezel (70 km) en het bekende racecircuit de Nürburgring, loont 
zeker de moeite.
Transport: per auto: 253 km (Brussel), 460 km (Parijs), 306 km (Amsterdam). 
Treinstation Ahrbruck op 12 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie. De bar is een aangename en informele ontmoetings-
plaats voor de hotelgasten. Het gezellige restaurant biedt een lekkere keuken 
(à-la-carte) die door de eigenaar zelf wordt bereid. In de tuin kan u niet alleen 
van de natuur genieten, maar ook van allerlei lekkernijen. Verhuur elektrische 
fietsen (€ 25/dag). Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: er zijn 25 kamers met een warme en landelijke inrichting, die u meteen 
ook een huiselijk gevoel geven. Alle kamers zijn voorzien van vast tapijt. We 
reserveren voor u een kamer met balkon (20 m²), met zicht op de Ahr of met 
zicht op de straat met op de achtergrond de weidse natuur van de Eifel.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
vast menu met bediening aan tafel, zie ook rubriek bijzonderheden).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 4 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief  ontbijt), verminderde prijs voor 1  kind van 5  t/m 
11 jaar (zie prijstabel). Gratis halfpension voor 1 kind t/m 11 jaar op de kamer 
van 2 volbetalende personen in halfpension.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 10 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: min. 2  nachten bij aankomst op vrijdag of zaterdag. 
Huisdieren: € 8/nacht. Van 22/01/21-01/03/21  is het restaurant gesloten van 
maandag t/m donderdag, geen halfpension mogelijk.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit gemoedelijk en familiaal hotel wordt 
al meer dan 30 jaar door dezelfde familie 
gerund. U geniet hier van gastvrijheid en 
een persoonlijke service in een aange-
name, rustige streek waar u een groot 
aanbod aan ontspanningsmogelijkheden 
heeft. De eigenaar, tevens chef-kok, staat 
garant voor een lekkere keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
EIFV0006 N1

A 01/04-31/03 45 50 30 kind 5 < 12 jaar 
incl. ontbijt 16
halfpension volwassene 22

Pakketprijs per persoon Charming+ Dining EIFVP106
B 01/04-21/01, 02/03-31/03 aankomst dagelijks 139 149
B 22/01-01/03 aankomst vrij/za 139 149
Pakketprijs per persoon Charming+ Wandelen en Fietsen EIFVP206
C 01/04-15/11 249

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op donderdag of 

vrijdag (15/11/20-23/12/20, 04/01/21-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, 

maandag of dinsdag (01/04/20-31/03/21)
(gratis nacht ontbijt niet inbegrepen)

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 5 gangendiner (waarvan 1x met een 
fles huiswijn)

(cumuleerbaar met het voordeel 2+1)

WANDELEN EN 
FIETSEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x halfpension
 ∙ 1 dag elektrische fiets inclusief 
fietsroutes

 ∙ 2 dagen wandelen, inclusief transfer 
naar hoger gelegen plaatsen, 
wandelroutes en 2x picknick 
(aankomst op zondag, maandag of 
dinsdag)

(cumuleerbaar met het voordeel 3+1)

GRATIS
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Insul
Een klein dorpje vlak 
bij het gezellige stadje 
Adenau, gelegen in de 
dicht beboste Hoch-
eifel. U vindt er heel 
wat restaurants, café-
tjes en winkels. In de 17de eeuw kende 
men hier een bloeiende lakenindustrie. 
Bewonder de romantische vakwerkhuizen 
uit deze periode. De hoogste berg van de 
Eifel, de Hohe Acht (746 m), ligt op 7 km.
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Hotel de Ville Eschweiler

Ligging: midden in het historisch centrum, op 160  m van de Sint-Petrus-
en-Pauluskerk en op 400  m van het stadhuis. Rondom het hotel vindt u 
veel restaurants, vooral met vis- en zeevruchtenspecialiteiten. Eschweiler 
Kunstverein op 500 m organiseert meerdere tentoonstellingen per jaar. Hier 
kan u werken bewonderen van lokale kunstenaars uit de regio. In het noorden 
van de stad ligt de Blausteinsee (op 2  km), een oude steenkoolgroeve die 
omgevormd werd tot een kunstmatig meer. Deze omgeving is ideaal voor 
mooie wandelingen, fietstochten en verschillende watersporten. In de Carolus 
Thermen (op 15 km) kan u de heilzame kracht van het thermale bronwater op u 
laten inwerken (8 binnen- en buitenbaden met verschillende temperaturen). U 
heeft een gemakkelijke verbinding met het openbaar vervoer naar de stad Aken 
(op 18 km) voor een bezoek aan de prachtige Dom en het historisch centrum. 
Maastricht situeert zich op 50 km en Keulen op 70 km. De Haus Kambach golf-
club bereikt u na 5 km.
Transport: per auto: 158  km (Brussel), 435  km (Parijs), 243  km 
(Amsterdam). Treinstation Eschweiler op  1,7 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de 24 uursreceptie wordt u vriendelijk onthaald. Ontbijtbuffet. 
In het restaurant Bistro de Ville (18-23 uur), waar ook het halfpension wordt 
geserveerd, staan typische regionale gerechten op de kaart. Het hotel werkt ook 
samen met het tegenoverliggend Italiaans restaurant. Ondergrondse parking 
aan het hotel (vanaf € 10/24 uur). Mogelijkheid om uw eigen fietsen te stallen.
Kamers: het hotel beschikt over een totaal van 66 kamers die ruim en verzorgd 
zijn. We reserveren voor u een standaardkamer (24 m², max. 2 volwassenen en 
1 kind), met queensize bed of 2 aparte bedden, kussenmenu, make-upspiegel, 
verzorgingsproducten en vast tapijt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: verminderde prijs voor 1 kind t/m 11 jaar op de kamer van de ouders 
(zie prijstabel).

Dit viersterrenhotel ligt in het oude stads-
gedeelte van Eschweiler. Het personeel is 
bijzonder vriendelijk en doet er alles aan 
om u een geslaagd verblijf te bezorgen. 
De kamers zijn ruim, verzorgd en comfor-
tabel. In de buurt zijn heel wat activiteiten 
mogelijk: wandelen, fietsen, watersporten 
of de culturele toer opgaan...

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
EIFV0028 N1

A 01/04-31/03 43 64 kind < 12 jaar 
incl. ontbijt 33 
halfpension 21

Pakketprijs per persoon Charming+ Dining EIFVP028
B 01/04-31/03 90 120

UW VOORDEEL
• 15% korting op de zondagnacht (01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt)

Eifel

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 2 gangendiner

vanaf
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Eschweiler (Aken)
Eschweiler, geboorte-
plaats van de Duitse 
industriële revolutie, 
stond bekend om zijn 
metaalindustrie en 
bruinkoolwinning. Daar 
is nu weinig van overgebleven, de steen-
koolwinning stopte zelfs in 1985. Waar 
vroeger gegraven werd naar bruinkool, is 
nu een kunstmatig meer aangelegd met 
tal van recreatiemogelijkheden. De stad is 
tegenwoordig heel veelzijdig. Het carnaval 
loont alvast de moeite.



Rhein & Ruhr

Duitsland
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Rhein & Ruhr

De Rijn is de op één na langste rivier van Europa en vertelt vele verhalen en legendes. 
Iedereen kent de Lorelei, een 132 m hoge rots, waar veel schepen zijn verongelukt door 
een gevaarlijke stroming. Ontdek de rijke geschiedenis, van de Romeinen tot de middel-
eeuwen, tijdens een boottocht op de rivier. Het Mittelrheintal staat op de Unesco-
Werelderfgoed lijst van bijzondere cultuurlandschappen. Geniet van een lekker wijntje 
bij een van de talrijke streekgerechten, ‘schmeckt gut’!
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Vienna House Easy Castrop-Rauxel

Ligging: in het groene hart van het Duitse Ruhrgebied, een ideale uitvals-
basis om steden zoals Dortmund (16  km), Bochum (16  km), Gelsenkirchen 
(19 km) en Essen (30 km) te bezoeken. Het centrum van Dortmund bereikt u 
in 12 minuten met de trein. Het hotel zelf ligt midden in het groen, tussen 
2 parken. Het historisch centrum van Castrop-Rauxel bereikt u na 800 m. Het 
Schloss Bladenhorst, een schilderachtig kasteel uit de 13de eeuw, bevindt zich 
op 4 km. Bezoek ook het Deutches Bergbau Museum in Bochum (12 km), het 
grootste mijnbouwmuseum ter wereld. Voetbalfans kunnen het voetbalstadion 
van Borrusia Dortmund (12 km) bezichtigen. Erg interessant is ook het LWL-
industriemuseum (6,5 km). Het werd gebouwd op een oude mijnsite en laat u 
kennismaken met het industriële erfgoed van de regio. De bosrijke omgeving 
leent zich perfect tot leuke fietstochten.
Transport: per auto: 235 km (Brussel), 567 km (Parijs), 224 km (Amsterdam). 
Station Castrop-Rauxel op 1,6 km. Luchthaven Dortmund op 25 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel werd in 2018  volledig gerenoveerd. Het resultaat is 
een warm interieur waar moderne en klassieke elementen elkaar afwisselen. 
Receptie en barservice (24/24 uur). Er is een prachtige rozentuin. Uitgebreid 
ontbijtbuffet. In het Gasthaus restaurant staat een lekkere Oostenrijkse keuken 
op de kaart, bereid met lokale producten. Ontspannen kan in de sauna en fit-
ness. Gratis fietsverhuur (volgens beschikbaarheid). Er is geen lift in het hotel 
(2 verdiepingen).
Kamers: een totaal van 84 kamers. Wij reserveren voor u een easy kamer (25 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind), gedecoreerd in een landhuisstijl die zich door 
de rozentuin liet inspireren. Comfortabele boxspringbedden zorgen voor een 
deugddoende nachtrust.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: het restaurant is gesloten op zondag, van 24/12-26/12  en 
31/12, geen halfpension mogelijk. Huisdieren: € 10/nacht.
Bonus: fles water op de kamer.

Dit hotel werd in 2018 compleet opgeknapt 
en biedt een rustige, centrale ligging in het 
groene hart van het Ruhrgebied. De mooie 
locatie is bovendien ook een perfect start-
punt om de steden (en hun industrieel 
verleden) in deze regio te verkennen. De 
warme landhuisstijl en mooie rozentuin 
dragen bij tot de charme van dit hotel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

easy
1 persk.

easy
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
RHRV0006 N1

A 01/04-11/04, 29/04-27/06 59 96 kind 3 < 6 jaar incl. 
halfpension 28
kind 6 < 13 jaar 
incl. ontbijt 28
halfpension 
volwassene 31 
kind 6 < 13 jaar 19

B 12/04-28/04, 28/06-01/09 54 86
C 02/09-28/11 65 107
A 29/11-12/12, 08/01-31/03 59 96
B 13/12-07/01 54 86
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining RHRVP006
D 01/04-11/04, 29/04-27/06, 29/11-12/12, 08/01-31/03 169 239
E 12/04-28/04, 28/06-01/09, 13/12-07/01 159 219
F 02/09-28/11 179 259

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21) 

(inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x 3 gangendiner
 ∙ late check-out op zondag 
volgens beschikbaarheid

 ∙ fles water op de 
kamer(aankomst maandag 
t/m vrijdag)

vanaf
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Castrop-Rauxel
Dit voormalig mijn-
stadje is een van de 
groenste steden in 
het Ruhrgebied. De 
laatste mijn werd er 
in 1983 gesloten, nu 
herinneren de hamerkraan en de mijn-
toren in het centrum aan de roemrijke 
mijnbouwgeschiedenis. Het kasteel 
van Bladenhorst met slotgracht is een 
populaire trekpleister. In de omgeving kan 
u tal van industriële bezienswaardigheden 
bezoeken.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Ascari Parkhotel

Ligging: centraal gelegen in het stadscentrum, op slechts 5 minuten stap-
pen van het station van waar u een directe treinverbinding hebt naar Keulen 
(on geveer 15 minuten). Een dagtrip naar deze stad, met een bezoek aan de Dom 
en het prachtige stadhuis, mag zeker niet ontbreken. Het RheinEnergieStadion, 
waar FC Köln zijn thuishaven heeft, bevindt zich op 8 km. Ook niet te missen 
zijn de abdij van Brauweiler (5 km), het shoppingparadijs Düsseldorf (35 km, 
per trein ongeveer 25 minuten) en Phantasialand (37 km). Binnen een straal van 
34 km vindt u 4 golfterreinen, samen goed voor 208 holes.
Transport: per auto: 212 km (Brussel), 489 km (Parijs), 255 km (Amsterdam). 
Treinstation Pulheim op 600 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u wordt vriendelijk onthaald aan de receptie. Een groot deel van 
de gelijkvloerse verdieping wordt ingenomen door Charly's Restaurant, een 
geliefkoosd adres in de stad. In een hedendaags en gezellig kader geniet u hier 
van lekkere cocktails en diverse steak- en grillgerechten. Bij mooi weer is het 
heerlijk verpozen in de tuin. Garage: vanaf € 15/24 uur of gratis niet overdekte 
parking. In de omgeving: fietsverhuur.
Kamers: het Ascari Parkhotel telt 67 kamers met vast tapijt. Keuze uit een 
standaard kamer (20 m², max. 2 volwasse nen en 1 kind), comfort kamer (25 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind, tuinzijde, balkon of terras) of een junior suite 
(30 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, soms met bad, aparte wc en zithoek).
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension). Enkel in de junior suites: 2 kinderen t/m 
6 jaar overnachten gratis.
Bijzonderheden: huisdieren: € 15/nacht.
Bonus: late check-out op zondag (tot 15 uur) volgens beschikbaarheid.

Een uiterst strategisch en rustig ge legen 
hotel met een moderne uitstraling. Bezoek 
van hieruit de steden Düsseldorf en 
Keulen. Laat u verwennen in de heden-
daagse bar en het populaire restaurant 
of geniet in de zomermaanden na een 
drukke dag van een drankje op het terras 
dat door een park wordt omgeven.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
comfort

junior 
suite 

2 pers.
inclusief halfpension
RIJV0045 X1

A 01/04-31/03 77 77 81 91
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten RIJVP045
B 01/04-27/10 149 149 159 179
C 28/10-31/03 129 129 139 159

UW VOORDEEL
• Geen toeslag éénpersoonskamer (01/04/20-31/03/21)
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 30 dagen voor afreis) *
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/04/20-23/12/20, 27/12/20-30/12/20, 03/01/21-
31/03/21) (inclusief ontbijt)

• 25% korting op de tweede nacht (25/10/20-31/03/21) *
(cumuleerbaar)
* inclusief halfpension

Rijn

GENIETEN
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x halfpension
 ∙ fles wijn op de kamer 
(cumuleerbaar met voordeel 
2+1, inclusief ontbijt)

GRATIS

vanaf

Pulheim (Keulen)
Een aangename ge-
meente in de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen 
met een strategische 
ligging tussen de cul-
tuursteden Düsseldorf 
en Keulen. U kan er een aantal interessan-
te monumenten uit de 11de en 12de eeuw 
terugvinden. Breng een bezoekje aan de 
abdij van Brauweiler, een voormalig bene-
dictijnenklooster, of aan het historische 
Heimatmuseum.
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Clostermanns Hof

Ligging: het hotel ligt op een groot historisch landgoed in een rustige, groene 
omgeving. Niederkassel is een prima uitvalsbasis voor uitstapjes naar Keulen 
(15  km) met de beroemde Dom of naar Bonn (13  km), Beethovenstad maar 
vooral ook een erg aantrekkelijke winkelstad. Het pretpark Fantasialand in 
Brühl ligt op 40 km.
Transport: per auto: 232 km (Brussel), 311 km (Parijs), 205 km (Amsterdam). 
Treinstation en luchthaven Köln/Bonn op 9 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: achter de karaktervolle gevel van deze geklasseerde hoeve treft 
u de receptie en de loungebar. Fijnproevers worden verwend in de restaurants 
Clostermanns (regionale gerechten) en Le Gourmet (16 punten Gault&Millau, 
1 Michelinster). Hier neemt u ook het uitgebreide ontbijtbuffet voor een goede 
start van de dag. Clostermanns Bar en Biergarten waar u, in de zomermaanden 
op het terras, kan genieten van een fris biertje of een lekker wijntje. Mooi aan-
gelegde tuin. De sauna en de fitness zijn gratis toegankelijk. Massages mogelijk 
(betalend). Een golfterrein (18 holes) is naast het hotel gelegen. Fietsverhuur.
Kamers: de inrichting van de 66 kamers is elegant en stijlvol. Het kleurenpalet 
is mooi afgestemd op het meubilair, wat voor een een huiselijke sfeer zorgt. 
De kamers zijn ruim en comfortabel en beschikken over vast tapijt of laminaat. 
Comfort kamers (30 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of nog ruimere executive 
kamers (30-40 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) met 
koffiezet apparaat, badjassen en pantoffels. 
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner 3  gangen, keuze menu, 
bediening aan tafel (in restaurant Clostermanns).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders. Executive kamers: dezelfde korting voor 2 kinderen t/m 12 jaar. 
Inclusief halfpension.
Bijzonderheden: huisdieren: €  20/nacht (enkel in de comfort kamers). 
Restaurant Le Gourmet is gesloten op zondag, maandag en dinsdag. Regelmatig 
huwelijksfeesten in het weekend, geluidshinder mogelijk.
Bonus: late check-out op zondag (tot 15 uur) volgens beschikbaarheid.

Deze geklasseerde hoeve ligt op een 
historisch landgoed in een prachtige, 
groene omgeving tussen de bruisende 
steden Keulen en Bonn. Op culinair vlak 
wordt u hier uitgebreid verwend. De 
kamers zijn elegant en luxueus en garan-
deren een onbezorgd verblijf. De sauna 
nodigt uit tot relaxen. Een golfterrein ligt 
net naast het hotel.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
executive

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief halfpension
RIJV0038 X0

A 01/04-19/04 88 88 98 extra bed (3de volwassene) in 
een executive kamer 
per. A 88 
per. B 92

B 20/04-31/03 92 92 102
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining RIJVPC38
C 01/04-19/04 175 200
D 20/04-31/03 185 205
Pakketprijs per persoon Charming+ Fine Dining RIJVPD38
E 01/04-19/04 aankomst dinsdag/zaterdag 225 245
F 20/04-31/03 aankomst dinsdag/zaterdag 235 255

UW VOORDEEL
• Geen toeslag éénpersoonskamer (enkel in de comfort kamers)
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten gratis *
• 25% korting op de tweede nacht *
(cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21) (inclusief 
halfpension)
* niet onderling cumuleerbaar

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x 3 gangendiner in restaurant 
Clostermanns

FINE DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner in restaurant 
Clostermanns

 ∙ 1x 4 gangendiner in restaurant Le 
Gourmet(aankomst dinsdag t/m 
zaterdag)

GRATIS

vanaf

vanaf

Niederkassel
H e t  p i t t o r e s k e 
Niederkassel ligt op 
de rechteroever van 
de Rijn, achter het 
Siebengebergte, een 
massief van beboste 
heuveltoppen en het oudste natuurgebied 
in Duitsland. Deze mooie omgeving is een 
ideaal kader voor een actieve vakantie: 
wandelen en fietsen uiteraard, maar ook 
een boottochtje op de Rijn behoort tot 
de mogelijkheden. Strategisch gelegen 
tussen Keulen en Bonn.

ex
ec

ut
iv

e 
ka

m
er



81

€ 175 € 225

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Rijn

DINING

LEKKER GENIETEN

Hotel Clostermanns Hof HHHHB 
3 dagen

Dag 1: aankomst en onthaal in dit karaktervolle hotel on-
dergebracht in een geklasseerde hoeve op een historisch 
landgoed. Het pittoreske Niederkassel ligt op de rechter-
oever van de Rijn, achter het Siebengebergte, een massief 
van beboste heuveltoppen en het oudste natuurgebied 
in Duitsland. ‘s Avonds geniet u een eerste keer van een 
3 gangendiner in het gezellige Clostermanns restaurant.
Dag 2: ontbijtbuffet. Deze regio leent zicht uitstekend 
voor een actieve vakantie: wandelen en fietsen uiteraard 
(fietsverhuur aan de receptie) maar ook een boottochtje 
op de Rijn behoort tot de mogelijkheden. Golfliefhebbers 
kunnen zich uitleven op het terrein naast het hotel (18 
holes). Aan de receptie geeft men u graag alle informatie. 
Na een drukke dag is het heerlijk ontspannen in de sauna. 
‘s Avonds opnieuw een lekker 3 gangendiner in het restau-
rant Clostermanns.
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

DINING

CULINAIRE HOOGDAGEN

Hotel Clostermanns Hof HHHHB 
3 dagen

Dag 1: aankomst en onthaal in het charmehotel Closter-
manns Hof, een geklasseerde hoeve gelegen op een his-
torisch landgoed in Niederkassel. Dit pittoreske stadje, op 
de rechteroever van de Rijn is strategisch gelegen tussen 
Keulen (15 km) en Bonn (13 km). Geniet alvast van een 
lekker drankje in de Clostermanns Bar of op het terras van 
de Biergarten. ‘s Avonds wacht u een lekker 3 gangendiner 
in het restaurant Clostermanns.
Dag 2: ontbijtbuffet. Dit hotel is een prima uitvalsbasis 
om Keulen te bezoeken, een verrassend veelzijdige me-
tropool aan de Rijn. De imposante Dom is ongetwijfeld 
de blikvanger, maar ook het stadhuis en het beroemde 
pand 4711, geboorteplek van het Keulse water, zijn een 
bezoekje waard. Bonn, de Beethovenstad, boeit als cul-
tuur- en wijnstad en leent zich perfect tot shopping in 
de talrijke voetgangerszones. Na een goed gevulde dag is 
het heerlijk tot rust komen in de sauna. ‘s Avonds wordt 
u verwend met een fijnproeversmenu (4 gangen) in het 
gastronomisch restaurant Le Gourmet (bekroond met 16 
punten door Gault Millau).
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 2x 3 gangendiner in restaurant Clostermanns

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 1x 3 gangendiner in restaurant Clostermanns
 · 1x 4 gangendiner in restaurant Le Gourmet

Prijs per persoon op basis van een comfort 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-19/04/20
Vrije aankomstdatum, elke dag
Van 20/04/20-31/03/21 betaalt u € 185

Voordeelpakket exclusief vervoer
RIJVPC38

Prijs per persoon op basis van een comfort 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-19/04/20 bij aankomst van dinsdag t/m zaterdag
Van 20/04/20-31/03/21 bij aankomst van dinsdag t/m zaterdag: € 235

Voordeelpakket exclusief vervoer
RIJVPD38

vanaf vanaf
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Bellevue Rheinhotel

Ligging: in het centrum van Boppard, een aangenaam oord in het hart van het 
romantische Mittelrheintal dat werd opgenomen in de Unesco-Werelderfgoedlijst. 
Geniet van een van de mooiste landschappen in Duitsland. U kan er flaneren langs 
de oevers van de Middenrijn, een rondvaart maken per boot of een van de talrijke 
wijncafeetjes bezoeken.
Transport: per auto: 314  km (Brussel), 510  km (Parijs), 366  km (Amsterdam). 
Treinstation Boppard op 300 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de buitenkant van het hotel geeft u een vermoeden van de grootsheid 
van het interieur. Lounge, bar en 2 verschillende restaurants. In Le Bristol proeft u 
regionale specialiteiten met een originele toets, hier neemt u het halfpension. In 
Le Chopin dineert u gastronomisch (vermelding in de Gault Millau). Gratis gebruik 
van het binnenzwembad (10 x 5 m), de sauna, het stoombad en de fitnessruimte. 
Garage: vanaf € 7,50/24 uur (periode E/F) of € 9/24 uur (periode A/B/C/D).
Kamers: 92 aantrekkelijke kamers met goed viersterrencomfort (22-27 m²). Kamers 
met stadszicht (max. 2 volw.) of met zicht op de Rijn (max. 3 volw.). Meestal par-
ket, soms vast tapijt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, keu-
zemenu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel, kindermenu ter plaatse).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (incl. ontbijt), verminderde prijs voor 1 kind van 6 t/m 11 jaar (zie prijstabel).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 17 jaar in een aparte kamer genieten elk 20% 
korting (incl. ontbijt of halfpension).
Bijzonderheden: 10/04-13/04, 20/05-22/05, 28/05-30/05, 11/06-12/06, 03/07-
04/07, 04/09-05/09, 10/09-12/09, 17/09-19/09, 24/09-27/09: min. 3 nachten. 
06/08/20-09/08/20: min. 4 nachten. Overige data: min. 2 nachten. Verblijfstaks 
(vanaf 18 jaar): € 1,50/pers./nacht (ter plaatse te betalen). Huisdieren: € 10/nacht. 
Restaurant Le Chopin is gesloten op maandag en dinsdag, in de winter ook op 
zondag.
Bonus: fles sekt voor jonggehuwden.

'Familientradition seit 1887' gehuisvest 
in een jugendstilgebouw, met een unieke 
ligging aan de oever van de Rijn, in het 
hart van het leuke plaatsje Boppard. Deze 
'oude dame' heeft haar charme door de 
jaren heen niet verloren. Comfortabele 
kamers en culinaire verwennerij maken 
van uw verblijf een onvergetelijke ervaring.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

stadszicht
1 persk.

stadszicht

2 persk.
zicht op de 

Rijn
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
RIJV0005 X0

A 01/04-09/04, 04/12-12/12 68 87 76 kind 6 < 12 jaar 
incl. ontbijt 13
halfpension volwassene 29
extra bed (3de volwassene) in een 
kamer met zicht op de Rijn 33

B 10/04-23/04, 23/12-01/01 75 95 83
C 24/04-01/11 zondag/donderdag 84 108 94
D 24/04-01/11 vrijdag/zaterdag 89 113 99
E 02/11-03/12, 01/03-31/03 65 87 72
F 13/12-22/12, 02/01-28/02 60 87 68
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking RIJVP305
G 01/04-09/04, 04/12-12/12 309 335
H 10/04-23/04, 23/12-01/01 329 350
I 24/04-01/11 aankomst zondag/dinsdag 359 385
J 24/04-01/11 aankomst donderdag/zaterdag 375 400
K 02/11-03/12, 01/03-31/03 299 329
L 13/12-22/12, 02/01-28/02 285 309

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 45 dagen voor afreis voor 

verblijven 01/04/20-01/11/20, 04/12/20-12/12/20, 23/12/20-01/01/21)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag (03/12/20-

22/12/20, 02/01/21-31/01/21)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x 4 gangendiner in 
restaurant Bristol

 ∙ boottochtje op de 
Rijn(cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel)

GRATIS
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Boppard
De wijnen van dit stadje 
heten de 'Bopparder 
Hamm' wijnen. Boppard 
was oorspronkelijk een 
Keltische nederzetting, 
die later in Romeinse 
handen kwam en de naam 'Bodobrica' 
kreeg. Er zijn nog vele overblijfselen van 
de middeleeuwse stadsversterkingen. 
De 14de-eeuwse karmelietenkerk St. 
Severus toont een mooie overgang van de 
romaanse naar de gotische stijl.



83

 € 175 € 35,
20* 

HHHB

FR
EEP

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Rijn

Ebertor

Ligging: in het centrum van het stadje, tussen de Rijn en het treinstation. Het 
museum van Boppard, dat de laatste jaren grondig gerenoveerd werd, bevindt 
zich op 500 m. In het zomerseizoen kan u gebruik maken van de stoeltjeslift, 
waarbij u geniet van prachtige uitzichten op de Rijnvallei en Boppard. In de 
omgeving kan u verschillende kastelen bezoeken. Aan beide oevers van de Rijn 
bevinden zich talrijke wijngaarden. Ideaal ook voor een boottochtje op de rivier.
Transport: per auto: 314 km (Brussel), 510 km (Parijs), 366 km (Amsterdam). 
Treinstation Boppard op 200 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: al meer dan 65 jaar uitgebaat door dezelfde, hartelijke familie. Op 
het mooie terras aan de Rijn kijkt u uit op de voorbijvarende boten. U kan er 
terecht voor een drankje, lunch en diner. In Brasserie Eberbach proeft u lokale 
specialiteiten en een uitstekende selectie aan wijnen. De kloosterkelder is wer-
kelijk uniek (14de eeuw) en serveert grillgerechten in een rustieke sfeer. In de 
Green Oasis geniet u van de Bio en Finse Sauna, bubbelbad, infraroodcabine en 
relaxruimte (betalend, richtprijs € 13,50). Privéparking (vanaf € 6,50/24 uur).
Kamers: 101 kamers voor max. 2 volw. en 1 kind. Comfort (20 m², tapijt) in de 
zijvleugel, superior (30 m², laminaat) in het hoofdgebouw zijn moderner.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), verminderde prijs voor 1 kind van 6 t/ 11 jaar 
(zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  1,50/pers./nacht (ter plaatse te betalen). 
Huisdieren: €  10/nacht. 24/04-19/05, 23/05-27/05, 31/05-10/06, 13/06-02/07, 
05/07-05/08, 09/08-03/09, 06/09-09/09, 13/09-16/09, 20/09-23/09, 28/09-01/11, 
13/12-22/12, 02/01/21-28/02/21: min. 2 nachten. Van 10/04-13/04, 20/05-22/05, 
28/05-30/05, 11/06-12/06, 03/07-04/07, 06/08-08/08, 04/09-05/09, 10/09-12/09, 
17/09-19/09, 24/09-27/09: min. 3 nachten.
Bonus: het betalen van de verblijfstaks geeft recht op gratis openbaar vervoer 
in Boppard en gratis toegang tot het museum van Boppard.

Hotel Ebertor geniet een prachtige locatie 
aan het water, aan de rand van het gezel-
lige Boppard. Een persoonlijke service, 
een ongedwongen sfeer en een prima ver-
houding prijs/kwaliteit. De ideale plek om 
tot rust te komen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
RIJV0050 X0

A 01/04-23/04, 04/12-12/12 45 55 kind 6 < 12 jaar 
incl. ontbijt 13
halfpension volwassene 22

B 24/04-01/11 zondag/donderdag 48 58
C 24/04-01/11 vrijdag/zaterdag 53 63
D 02/11-03/12, 01/03-31/03 43 50
E 13/12-22/12, 02/01-28/02 37 48
A 23/12-01/01 45 55
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking RIJVPC50
F 01/04-23/04, 04/12-12/12, 23/12-01/01 199 229
G 24/04-01/11 aankomst zondag/dinsdag 209 239
H 24/04-01/11 aankomst donderdag/zaterdag 225 255
I 02/11-03/12, 01/03-31/03 195 219
J 13/12-22/12, 02/01-28/02 175 209

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt) ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x 3 gangendiner (aperitief 
inbegrepen de 1ste avond)

 ∙ 1 boottochtje op de 
Rijn(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)
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Boppard
De wijnen van dit stadje 
heten de 'Bopparder 
H a m m '  w i j n e n . 
Boppard was oorspron-
kelijk een Keltische 
nederzetting, die later 
in Romeinse handen kwam en de naam 
'Bodobrica' kreeg. Er zijn nog vele over-
blijfselen van de middeleeuwse stadsver-
sterkingen. De 14de-eeuwse karmelieten-
kerk St. Severus toont een mooie overgang 
van de romaanse naar de gotische stijl.
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Rheinhotel Lamm

Ligging: dit hotel geniet van een prachtige en unieke ligging langs de oevers 
van de Rijn. De promenade, die langs de rivier loopt, nodigt uit om te flaneren. 
Scheep in voor een boottochtje richting Lorelei of Rüdesheim (de aanleg steiger 
voor rondvaarten bevindt zich op amper 3 minuten stappen), en bewonder 
vanaf de rivier het schitterend landschap met zijn vele kastelen. Van hieruit 
kan u interessante steden bezoeken zoals Wiesbaden (40 km), een belangrijk 
kuuroord in de romeinse tijden, de Gutenbergstad Mainz (45 km) en het leven-
dige Frankfurt (70 km).
Transport: per auto: 362 km (Brussel), 542 km (Parijs), 431 km (Amsterdam). 
Treinstation Rüdesheim op 6  km. Luchthaven Frankfurt am Main op 70  km. 
Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het driesterrenhotel wordt familiaal gerund. In het restaurant 
proeft u van een lekkere keuken. Uiteraard mag een lokaal wijntje afkomstig 
van de wijngaarden van de Rheingau hierbij niet ontbreken. Op het terras met 
uitzicht op de rivier en het prachtige landschap van de Rijnvallei is het zalig 
genieten. Proef zeker eens de bijzondere Rüdesheimer-koffie die met likeur 
wordt geflambeerd. Het wellnesscenter Berg's Auszeit ligt op 250 m (vanaf 
€ 16/dag).
Kamers: er worden 42 ruime en uitnodigende kamers aangeboden. Naar keuze 
reserveren we voor u een standaardkamer (18-20 m²) of een deluxe kamer met 
zicht op de Rijn (28 m², balkon, airconditioning, mini bar, koffie- en theefacili-
teiten, iPod docking station) mits toeslag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 6 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders, 2 kinderen van 7 t/m 12 jaar genieten elk 50% korting 
(inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: € 3/nacht. Verblijfstaks: € 2/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen).

Een goede uitvalsbasis voor het ontdekken 
van de Rijnvallei. Scheep in voor een boot-
tochtje of zweef met de gondellift boven 
de wijngaarden van de Rheingau. Wijn 
prikkelt hier al uw zintuigen. Langs de 
promenade is het heerlijk flaneren en 
vanaf het terras geniet u van een adem-
benemend uitzicht; een Rüdesheimer-
koffie laat zich hier smaken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
RIJV0037 X1

A 01/04-30/04 47 66 72 halfpension 24
extra bed (3de volwassene) in 
een standaardkamer 35

B 01/05-13/10 50 73 77
A 14/10-31/03 47 66 72

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst van zondag 

t/m donderdag (01/04/20-10/04/20, 14/04/20-29/04/20, 18/10/20-
04/11/20) (inclusief ontbijt) GENIETEN

 ∙ 2 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner (1ste avond)
 ∙ upgrade volgens beschikbaarheid 
(01/04-10/04, 14/04-30/04)
(cumuleerbaar met het voordeel 2+1)

GRATIS
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Assmannshausen
Klein stadje met typi-
sche vakwerkhuizen en 
heel wat middeleeuwse 
gebouwen gelegen 
langs de Rijn vlak bij 
Rüdesheim. Lord Byron 
en Victor Hugo waren erg lyrisch over deze 
schilderachtige streek. De bekoorlijke 
omgeving biedt tal van wandelmogelijk-
heden. Drink eens een Spätburgunder, een 
rode wijn afkomstig uit de wijn gaarden 
van de Rheingau, een van de beste Duitse 
wijnstreken.
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ONTDEKKING

LENTET(R)IP NAAR  
DE RIJN

Rheinhotel Lamm HHHB 
3 dagen

Dag 1: aankomst in hotel. U kan de omgeving verkennen 
op de promenade langs de Rijn. ‘s Avonds kan u genie-
ten van een 3 gangendiner.
Dag 2: ontbijtbuffet. Na een lichte ochtendwandeling 
kan u kiezen tussen het boottochtje dat u naar Sankt 
Goar en Bacharach brengt of neemt u de gondellift van 
Niederwald naaar Rüdesheim. Wat u ook kiest, u zal ze-
ker genieten van uw uitstapje. ‘s Avonds wacht u een 
4 gangendiner in het restaurant van het hotel.
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

GENIETEN

ROMANTISCHE KERST  
AAN DE RIJN

Rheinhotel Lamm HHHB 
3 dagen

Dag 1: aankomst in hotel. U kan de benen even strek-
ken met een wandeling op de promenade aan het hotel. 
‘s Avonds geniet u van een 3 gangendiner.
Dag 2: ontbijtbuffet. U kan de omgeving verder verken-
nen. Het is gezellig kuieren langs de verschillende stal-
letjes op de kerstmarkt. Verwarm uzelf met een glühwein 
en er valt zeker wel iets lekker te eten aan één van de 
kraampjes.
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 1x 3 gangendiner
 · 1x 4 gangendiner
 · 1 boottochtje naar Sankt Goar en Bacharach of 1 ticket 
voor de gondellift van Niederwald naar Rüdesheim
 · 1 fles water op de kamer

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 1x 3 gangendiner (dag van aankomst)
 · 1 glühwein op de kerstmarkt (19/11/20-15/12/20)

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
10/04/20-31/10/20 met aankomst van zondag t/m woensdag. Bij aankomst 
van donderdag t/m zaterdag betaalt u € 150.
Cumuleerbaar met het voordeel 2+1 bij aankomst van zondag t/m donderdag 
(14/04/20-29/04/20, 18/10/20-31/10/20)

Voordeelpakket exclusief vervoer
RIJVP738

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
19/11/20-15/12/20 

Vrije aankomstdatum, elke dag 

Voordeelpakket exclusief vervoer
RIJVP739

vanaf voor
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Historisches Weinhotel des Riesling 
zum grünen Kranz

Ligging: historisch wijnhotel in het midden van de Rüdesheimer oudstad. Ligt 
rustig, nabij de Rijn met mooi zicht op de  bergen. Op 300 m 2 speelpleinen waar 
de kinderen kunnen ravotten. Bezoek de fabriek van Asbach, het Rheingauer 
Weinmuseum en het speelgoedmuseum in Rüdesheim am Rhein. In de omgeving 
zijn er talrijke wandel-, fiets- en boottochten mogelijk.
Transport: per auto: 372 km (Brussel), 553 km (Parijs), 442 km (Amsterdam). 
Treinstation Rüdesheim am Rhein op 800 m. Luchthaven Frankfurt am Main op 
55 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: ongedwongen sfeer, gezellig familiehotel. Gratis kluisje aan de 
receptie (24u/24). Lekker tafelen kan in het wijnrestaurant of in de zomer op 
het buitenterras. Zowel regionale gerechten met seizoensproducten als inter-
nationale menu's. De gasten zijn welkom in de vinotheek (aan de overkant) en 
de wijnlounge voor een gratis wijndegustatie (5% korting op uw aankopen). 
Fietsverhuur (vanaf € 14,90/dag). Publieke parking op 50 m: vanaf € 10/24 uur.
Kamers: 45 kamers, verdeeld over 3 gebouwen. Standaardkamers (18 m², max. 
2 personen) of ruime en recent opgefriste superior kamers (22 m², max. 2 vol-
wassenen en 2 kinderen of 3 volwassenen, extra bed 3de volwassene: 50% kor-
ting). De felle kleuren en het lichthouten meubilair geven het interieur een 
frisse look. Vast tapijt, laminaat of tegelvloer. Tweepersoonskamer voor alleen-
gebruik. De kamers in de stadsvilla 'Die Alte Schmiede', een historisch pand 
werden volledig gerenoveerd. De kamers zijn ingericht volgens het thema 'Wine, 
Art & Design' en zijn zeer modern. Ze beschikken over een inloopdouche en - als 
absolute troef - over een wijnklimaatkast met gedetailleerde beschrijvingen per 
wijn. Een aanrader voor wijnliefhebbers! Studio's op aanvraag.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu voor het hoofdgerecht, bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 2  kinderen t/m 
11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: € 9,90/verblijf.
Bonus: welkomstdrankje. Bij reservering tot 60 dagen voor afreis: fles wijn bij 
het uitchecken. Kranz-Gästekarte: 5% korting in de vinotheek. 55+: attentie op 
de kamer. Verjaardagsgeschenkje voor de kinderen.

Al sinds 1826 gerund door de familie Nägler 
staat dit hotel synoniem voor gastvrijheid 
en 'Gemütlichkeit'. Dit kindvriendelijk 
logeer adres biedt een uitstekende service, 
modern comfort en een heerlijke keuken. 
Geniet van de gratis wijn degustatie in 
de vinotheek. De omgeving nodigt uit tot 
wandelen en fietsen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.
superior

2 persk.
wine & 
design

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
RIJV0032 N1

A 01/04-30/04 45 50 60 halfpension
volwassene 21
kind < 12 jaar 11

B 01/05-15/10 55 60 70
A 16/10-31/03 45 50 60
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking RIJVP732
C 01/04-30/04, 16/10-31/03 149 159 179
D 01/05-15/10 169 179 199
Pakketprijs per persoon Charming+ Wine Experience RIJVP832
E 01/04-30/04, 16/10-31/03 239 259 299
F 01/05-15/10 279 299 339

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/04/20-30/04/20, 18/10/20-27/11/20, 29/11/20-04/12/20, 06/12/20-11/12/20, 
13/12/20-18/12/20, 01/03/21-31/03/21)

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, maandag of 
dinsdag (01/05/20-17/10/20, 21/12/20-28/02/21)

(inclusief ontbijt of halfpension)

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 4 gangen fijnproeversmenu
 ∙ 2x picknick
 ∙ gebruik rugzakje met wandelkaart
 ∙ gebruik fietsen
 ∙ kleine attentie

WINE EXPERIENCE
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 4x halfpension
 ∙ Weinpass (6 wijndegustaties, keuze uit 
3 vinotheken) en geschenkje (glas)

 ∙ fles wijn

GRATIS

vanaf

vanaf

Rüdesheim am Rhein
Rüdesheim am Rhein 
is zowat de toegangs-
poort tot de 'roman-
tische Rijn', het stuk dat 
loopt tot in Koblenz en 
Bonn. De Drosselgasse 
is een steil omhoog lopend steegje waar 
souvenirwinkeltjes naar de gunst van de 
toerist dingen. Met een gondellift zweeft 
u boven de wijngaarden van de Rheingau 
die tot de beste wijnstreken van Duitsland 
behoren.
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Rheinhotel Rüdesheim

Ligging: dit familiaal gerund hotel ligt op wandelafstand van het gezellige 
centrum van Rüdesheim am Rhein, op 200 m van de Rijn. Een aantal toeristische 
trekpleisters kunnen gemakkelijk te voet worden bereikt. Zo bevindt het speel-
goedmuseum zich op 120 m, het middeleeuws foltermuseum op 700 m, de Rhein 
Wein Welt (distilleerderij) op 1,2 km en het Rheingauer wijnmuseum op 950 m. 
Op 750 m kan u de kabelbaan nemen die u boven het prachtige landschap van 
wijngaarden laat zweven. U kan ook een romantische boottocht maken op de 
Rijn of een veerboot nemen naar de overkant (Bingen am Rhein). De omgeving 
leent zich uitstekend tot het maken van wandel- of fietstochten.
Transport: per auto: 361 km ( Brussel), 539 km (Parijs), 448 km (Amsterdam). 
Treinstation Rüdesheim am Rhein op 1  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: aan de receptie (8-18 uur) wordt u hartelijk verwelkomd door de 
familie Dries. De bar is open van 8 tot 18 uur, in de zomermaanden kan u ook op 
het terras terecht. Gratis toegang (vanaf 16 jaar) tot de spafaciliteiten met o.m. 
een binnenzwembad met golfstroom (4 x 8 m), een Finse sauna, een aroma-
tisch stoombad met kleurentherapie en een relaxruimte. Massages zijn mogelijk 
tegen betaling. Privéparking aan de overkant van de straat (vanaf € 8/24 uur).
Kamers: een totaal van 30 nette kamers die smaakvol werden ingericht. We 
reserveren voor u een standaardkamer (16-20  m²). Deze kamers beschikken 
over een bureau of zithoekje en zijn uitgerust met parket. Er zijn op aanvraag 
ook kamers met airconditioning beschikbaar (toeslag ter plaatse te betalen). 
Sommige kamers beschikken over een balkon.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu) 
in het restaurant Ratstube op 600 m.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich hoofdzakelijk op volwas-
senen vanaf 16 jaar.

Rheinhotel Rüdesheim is een comfortabel 
driesterrenhotel op wandelafstand van het 
oude centrum van Rüdesheim am Rhein. 
Met de nadruk op persoonlijke aandacht 
stelt de familie Dries alles in het werk om 
u een aangenaam verblijf te bezorgen. 
Trakteer uzelf zeker eens op een glas uit-
muntende, lokale wijn in de hotelbar.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
RIJV0049 N1

A 01/04-26/04, 24/10-14/12 49 69 35 halfpension 19
B 27/04-23/10, 15/12-31/12 59 79 35
A 01/01-31/03 49 69 35
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking RIJP0069
C 01/04-26/04, 24/10-14/12, 01/01-31/03 145 205 104
D 27/04-23/10, 15/12-31/12 175 235 104

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten (01/04/20-31/03/21) 

(inclusief ontbijt)

Rijn

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ toegang tot de Rhein Wein 
Welt met degustatie van 
5 wijnen

vanaf

st
an
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er

Rüdesheim am Rhein
Rüdesheim am Rhein 
is zowat de toegangs-
poort tot de 'roman-
tische Rijn', het stuk dat 
loopt tot in Koblenz en 
Bonn. De Drosselgasse 
is een steil omhoog lopend steegje waar 
souvenirwinkeltjes naar de gunst van de 
toerist dingen. Met een gondellift zweeft 
u boven de wijngaarden van de Rheingau 
die tot de beste wijnstreken van Duitsland 
behoren.
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Duitsland
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Mosel & Saarland

Schilderachtige heuvels en wijngaarden, gezellige dorpjes,... dit zijn maar 
enkele van de ingrediënten waarmee de Duitse Moezelstreek lokt. Andere, niet 
te versmaden troeven zijn in de eerste plaats de gemoedelijkheid van de lokale 
bevolking en de korte afstand naar deze vakantiebestemming. De gastronomen 
onder u kunnen overal terecht voor heerlijke gerechten, vergezeld van 
uitmuntende streekwijnen. Op diverse plaatsen langs de Moezel vindt u duidelijke 
sporen van de Romeinse beschaving. Vooral de oudste stad van Duitsland, Trier, 
telt ruïnes en nog voortreffelijk bewaarde gebouwen uit deze rijke periode.

Duitsland

Ernst
(Cochem)

Traben-Trarbach
Graach an der Mosel

Bexbach

Treis-Karden

Trier

Koblenz
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Hochwiesmühle

Ligging: aan de rand van het dorp, aan een rustige weg, direct aan het bos 
en het openbaar zwembad Hochwiesmühle. Vanuit het hotel wandelt u zo 
het bos in. Ook fietsers kunnen hier hun hart ophalen. Het Saarländisches 
Bergbaumuseum en de bloementuinen van Bexbach bevinden zich op 2,5 km. 
Aan het Jägersburger Weiher stuwmeer (4 km) kan u waterfietsen huren. Er 
zijn meerdere horecagelegenheden en een klimmuur. De grotten van Homburg 
liggen op 10  km, het Romeinenmuseum van Homburg-Schwarzenacker op 
12 km. Völklinger Hütte, een gigantisch staal- en hoogovencomplex (Unesco-
Werelderfgoed) bereikt u na 84 km, de wondermooie Saarschleife na 88 km.
Transport: per auto: 338 km (Brussel), 423 km (Parijs), 486 km (Amsterdam). 
Treinstation Bexbach op 5 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie (6-22 uur), bar (gesloten op zondag). Ontbijtbuffet. In 
het restaurant staan Duitse klassiekers met invloeden uit de Elzas en Saarland 
op de kaart. In de zomer is het heerlijk toeven in de Biergarten met een goed 
glas bier en/of een lichte maaltijd. Het wellnesscentrum (gratis toegang) omvat 
o.m. een sauna, stoombad, binnenzwembad (6 x 8 m), bubbelbad en beleve-
nisdouches. Massages zijn betalend. Naast het hotel bevindt zich een openbaar 
buiten zwembad (verwarmd 22-25°C, tijdens het seizoen). Gratis parking (beperkt 
aantal plaatsen, volgens beschikbaarheid) of garage (vanaf € 12/24 uur).
Kamers: 95 kamers met queensize bed of 2 aparte bedden, bureau en laminaat-
vloer. We reserveren voor u een eenvoudige economy kamer (20 m², kleine 
zithoek), een modernere classic kamer (20 m², zithoek) of een ruimere comfort 
kamer (24 m², grote zithoek, houten plafond) geschikt voor langere verblijven. 
De 3 types zijn voor max. 2 volwassenen en 1 kind. Stijlvolle deluxe kamers met 
balkon (24 m², 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel of buffet, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (economy, classic, comfort) of 2 kinderen 
(deluxe) t/m 12  jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclu-
sief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: €  12/nacht. Het hotel is gesloten 23/12/20-
01/01/21.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit hotel kan uitpakken met een rustige 
ligging vlak bij een bos en een openbaar 
zwembad. Er zijn legio mogelijkheden 
voor leuke daguitstapjes. Wandelaars, 
fietsers en natuurliefhebbers zullen 
de omgeving graag verkennen. Er zijn 
voldoende faciliteiten die u een aan-
genaam verblijf bezorgen. Uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
economy

2 persk.
classic

2 persk.
comfort

2 persk.
deluxe

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SAAV0002 N1

A 01/04-31/10 50 52 53 66 halfpension
volwassene 24 
kind < 13 jaar 12

B 01/11-31/03 47 49 50 60
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining 2 nachten SAAVP002
C 01/04-31/10 155
D 01/11-31/03 140
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining 3 nachten SAAVPA02
E 01/04-31/10 215
F 01/11-31/03 199

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt of halfpension) DINING
 ∙ 2 of 3 nachten in een 
classic kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2 of 3x halfpension
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ upgrade naar een comfort kamer 
volgens beschikbaarheid

 ∙ toeristische informatie
(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

GRATIS
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Bexbach
Dit stadje aan de Blies-
rivier kent een belang-
rijke mijnbouwtraditie. 
In het centrum ligt 
een grote bloemen-
tuin die met zijn rijke 
fauna en flora een bezoekje waard is. 
Hier bevindt zich ook het Saarländisches 
Bergbaumuseum dat een overzicht biedt 
over de steenkoolwinning sinds de 15de 
eeuw tot nu. In het Gulliver Welt-park kan 
u bouwwerken uit de hele wereld in minia-
tuur bewonderen.
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Schloss Hotel Petry

Ligging: uitermate rustig, in een typisch Moezeldorpje, op slechts 100 m van de 
rivier. Vanuit het hotel heeft u een prachtig zicht op de wijngaarden waar deze 
streek voor bekend is. Tot de bezienswaardigheden behoren de Sint-Kastorkerk 
in Karden en het bijna 800 jaar oude klooster Maria Engelport (9 km) in het 
Flaumbachtal. Zowel wandelaars als fietsers kunnen hier hun hart ophalen. Een 
bezoek aan kasteel Eltz (april-oktober, 5 km te voet of 17 km met de auto) is een 
must. Koblenz (50 km) en Cochem (12 km) behoren ook tot de mogelijkheden.
Transport: per auto: 295 km (Brussel), 515 km (Parijs), 359 km (Amsterdam). 
Treinstation Treis-Karden tegenover het hotel. Luchthaven Frankfurt am Main 
op 50 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel is al generaties lang eigendom van de familie Bell. Zij 
zorgen ervoor dat het u werkelijk aan niets ontbreekt. Het oudste deel, het slot 
zelf, stamt uit 1896. De laatse renovatie dateert van 2018. Er zijn 2 restaurants: 
de Schlossstube (a-la-carte) en de Weinstube (halfpension). Er worden zowel 
internationale als Duitse gerechten geserveerd. Gratis toegang tot de Bell Etage 
wellness (500 m²), bubbelbad, massages, schoonheidsbehandelingen en voet-
verzorging zijn betalend. Kegelbaan (€ 10/uur). Parking vanaf € 8/24 uur.
Kamers: we reserveren voor u een landhaus kamer (18 m², max. 2 personen) in 
de dependance op 100 m van het hotel met zicht op de wijngaarden (geen lift), 
een schloss kamer (20 m², max. 2 personen) in het meest historische deel van 
het hotel, een moderne en exclusieve superior kamer (24 m², max. 2 personen) 
met regendouche of de elegante en klassieke kohlbecher kamer (35 m², max. 
2 volwassenen en 2 kinderen). Sommige kamers beschikken over een minibar en 
een balkon of terras (volgens beschikbaarheid). 1 Superior kamer voor rolstoel-
gebruikers mogelijk. De kamers zijn uitgevoerd in laminaat/parket.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers van het type kohlbecher: 
2 kinderen t/m 10 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief 
halfpension), 2 kinderen van 11 t/m 15 jaar genieten elk 50% korting, 2 kinderen 
van 16 t/m 17 jaar genieten elk 20% korting.
Bijzonderheden: kleine huisdieren: € 8/nacht (enkel in het type landhaus). 
Het hotel is gesloten 23/12/20-01/01/21.

De familie Bell ontvangt u met open 
armen in haar historisch kasteelhotel dat 
vooral genieters zal charmeren: van culi-
naire belevenissen in beide restaurants, 
ontspannen in de uitstekende wellness 
tot het ondernemen van uitgebreide 
wandelingen of fietstochten. Het typisch 
Moezeldorpje en de prachtige omgeving 
maken het lieflijk kader compleet.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
landhaus

2 persk.
schloss

2 persk.
superior

2 persk.
kohlbecher

inclusief halfpension
MOEV0019 X0

A 01/04-24/06 82 87 97 112
B 25/06-04/10 87 92 102 117
A 05/10-14/11 82 87 97 112
C 15/11-15/03 77 82 92 107
A 16/03-31/03 82 87 97 112

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/12/20-22/12/20, 02/01/21-

31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (21/10/20-30/11/20)
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag 

(01/04/20-20/10/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)

Saarland & Moezel

GRATIS

Treis-Karden (Cochem)
Treis-Karden behoort 
tot Cochem en ligt aan 
beide oevers van de 
Moezel, aan de ene 
kant Treis en aan de 
andere kant Karden. 
Beide zijn verbonden met elkaar door 
een brug. De belangrijkste bezienswaar-
digheid is de Sint-Kastorkerk met zijn 
3 torens. Het romantische en toeristische 
wijnstadje Cochem met zijn gekende 
burcht, gezellig marktplein en fraaie vak-
werkhuizen is een absolute must.

ko
hl

be
ch

er
 k

am
er



www.transeurope.com92

 € 205

 € 139
 € 48,

00* 

HHHB

APPT FR
EE

Pollmanns

Ligging: in het plaatsje Ernst aan de Moezel op 6 km van het centrum van 
Cochem. Vanuit het hotel heeft u een prachtig uitzicht op de omringende wijn-
bergen met een oppervlakte van meer dan 150 m². Het is tevens een ideale 
uitvalsbasis voor het maken van uitstappen naar Luxemburg, de edelstenenstad 
Idar-Obenstein en Trier. Slechts 300 m verder ligt het Moezellandmuseum dat 
een overzicht geeft van de jaren 60. Van hieruit kunt u ook met een oude tractor 
een tochtje maken langs de vele kleine weggetjes. Voor een boottocht op de 
Moezel vindt u op 500 m de aanlegsteigers.
Transport: per auto: 306 km (Brussel), 510 km (Parijs) 373 km (Amsterdam). 
Treinstation Cochem op 6 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel wordt familiaal uitgebaat. In het aangename restau-
rant wordt zowel het uitgebreide ontbijtbuffet als het halfpension geserveerd. 
Naargelang het seizoen staan er ook aspergemenus, visgerechten en wild op de 
kaart. De heer des huizes staat zelf in de keuken en bereidt er naar hartelust 
uw lievelingsgerechten. U kan genieten van de uitgebreide wellnessfaciliteiten: 
2 sauna's, stoombad, belevenisdouches, stille ruimte zowel binnen als buiten. 
Een keuze aan verzorgende en schoonheidsbehandelingen zoals massages, 
manicure en pedicure (betalend).
Kamers: wij reserveren de volgende kamertypes: de kerner kamer (17 m²): lande-
lijk en comfortabel ingerichte kamer met gebruik van veel hout. Make-up spie-
gel. De modernere en nieuwere bachus kamers (20 m²) geven uit op een binnen-
tuin of een zijstraat. Sommige kamers beschikken tevens over een bureautje. 
Beide types met of zonder balkon. Extra bed (3de volw.): 10% korting.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (3  gangen, keuzemenu, 
bediening aan tafel of buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 10 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (incl. halfpension), 1 kind van 11 t/m 16 jaar geniet 50% korting.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (incl. halfpension).
Bijzonderheden: min. 2 nachten. Huisdieren: € 8/nacht. Gesloten 02/01/21-
11/02/21 en 21/02/21-19/03/21.

Een absoluut topadres voor wijnliefheb-
bers in een van de grootste wijnbouw-
gebieden van Duitsland. In hotel 
Pollmanns kan u perfect onthaasten en 
dat op slechts een steenworp van het 
toeristische Cochem. U wordt hier op uw 
wenken bediend. 's Avonds kan u genie-
ten van de heerlijke keuken.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
kerner

2 persk.
kerner met

balkon
2 persk.
bacchus

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief halfpension
MOEV0020 X0

A 01/04-09/04, 13/04-20/05, 18/10-31/03 zondag/donderdag 64 67 67 2 persk. bacchus met balkon 6
B 01/04-09/04, 13/04-20/05, 18/10-31/03 vrijdag/zaterdag 73 75 76
C 10/04-12/04, 21/05-23/05 zondag/donderdag 76 79 79
D 10/04-12/04, 21/05-23/05 vrijdag/zaterdag 79 82 82
E 24/05-28/05, 01/06-31/07 zondag/donderdag 70 73 73
F 24/05-28/05, 01/06-31/07 vrijdag/zaterdag 74 77 77
C 29/05-31/05, 01/08-17/10 zondag/donderdag 76 79 79
D 29/05-31/05, 01/08-17/10 vrijdag/zaterdag 79 82 82
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking MOEVP020
G 01/04-09/04, 13/04-21/05, 18/10-13/12 205 209 209
Pakketprijs per persoon Charming+ Cultuur en Nostalgie MOEVP120
H 01/04-09/04, 14/04-20/05, 24/05-28/05, 02/06-10/06, 14/06-31/10 139 145 145

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-09/04/20, 13/04/20-

20/05/20, 24/05/20-28/05/20, 25/10/20-30/11/20)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, 

maandag of dinsdag (01/06/20-31/07/20)
(inclusief halfpension)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x halfpension
 ∙ ticket voor het Moselland Museum

CULTUUR EN 
NOSTALGIE
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ ticket voor het Moselland Museum en 
koffie en gebak in het museum

 ∙ tocht met een tractor (2 uur, min. 
24 jaar) langs landelijke weggetjes

GRATIS
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Ernst bei Cochem
Cochem is een belang-
ri jke toeristische 
bestemming met een 
prachtig historisch cen-
trum. De statige burcht 
Reichsburg is gebouwd 
op een rots. Deze burcht zou meer dan 
1000 jaar oud zijn. Het marktplein met het 
barokke stadhuis is een bezoek waard. 
Het Moezel wijnbouwgebied behoort tot 
de oudste van Duitsland. Er worden vooral 
Rieslingdruiven, bekend om de fruitige 
smaak, verbouwd.
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* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Moezel

zum Josefshof

Ligging: het Hotel zum Josefshof bevindt zich in het centrum van het kleine 
dorpje Graach. Op slechts 200 m van het hotel kronkelt de romantische Moezel 
zich een weg doorheen het groene landschap. Enkele excursiemogelijkheden: 
u bezoekt in de eerste plaats Bernkastel-Kues op 2 km gelegen en voor de 
wandelaars ook te voet bereikbaar. Dit is wellicht het bekendste dorpje in deze 
regio. Kuier op het marktplein en bewonder het 17de-eeuwse stadhuis en de 
Sint-Michaëls bronnen. Een brug over de rivier verbindt Bernkastel met Kues. 
De typische vakwerk huizen hebben een hoog charmegehalte. Idar-Oberstein, 
bekend om zijn edelsteenmijnen, ligt op 40 km, Trier ligt op 50 km en Koblenz 
op 75 km. Bushalte op 200 m van het hotel.
Transport: per auto: 262 km (Brussel), 436 km (Parijs), 394 km (Amsterdam). 
Treinstation Wittlich op 17 km. Luchthaven Frankfurt Hahn op 25 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: er is een charmante lobby met de receptie (8-22  uur) en een 
gezellige bar. Drankenautomaat en gezelschapsspelen ter beschikking. In het 
à-la-carterestaurant worden regionale specialiteiten geserveerd. Uiteraard mag 
een moezelwijntje hierbij niet ontbreken. Op warme zomeravonden is het heel 
aangenaam dineren op het buitenterras.
Kamers: de 14 lieftallig ingerichte kamers zijn een oase van rust (14 m², lami-
naatvloer). Sommige kamers beschikken over een balkon (volgens beschikbaar-
heid).
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu voor het 
hoofdgerecht, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 7 jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 50% korting, 2 kinderen van 8 t/m 12 jaar genieten elk 25% 
korting (inclusief halfpension).
Bijzonderheden: 21/05/20-24/05/20, 29/05/20-01/06/20, 11/06/20-14/06/20: min. 
3 nachten. 03/09/20-07/09/20, 29/12/20-02/01/21: min. 4 nachten. Overige data: 
min. 2 nachten bij aankomst op vrijdag. Geen aankomst mogelijk op zaterdag. 
Huisdieren: € 10/nacht.

Hotel zum Josefshof is een kleinschalig 
hotel waar warme gastvrijheid, authen-
tieke charme in een ongedwongen 
sfeer en een attente, persoonlijk ser-
vice het uithang bord vormen. De groene 
Moezelregio blijft tot de verbeelding spre-
ken en verrast met een voortreffelijke gas-
tronomie en een superieure wijncultuur.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief halfpension
MOEV0017 N1

A 01/04-31/03 75 82 50
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining MOEVP017
B 01/04-20/05, 25/05-28/05, 02/06-10/06, 15/06-02/09, 08/09-28/12, 03/01-31/03 149
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking MOEVP117
C 01/04-28/12, 03/01-31/03 199

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + de derde nacht aan halve prijs of 5 nachten 

betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op woensdag, donderdag of 
vrijdag

• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis bij aankomst op zondag, maandag of dinsdag

(de voordelen gelden 01/04/20-20/05/20, 25/05/20-28/05/20, 02/06/20-
10/06/20, 15/06/20-02/09/20, 08/09/20-28/12/20, 03/01/21-31/03/21)

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner (1ste avond)
 ∙ 1x 4 gangendiner inclusief aperitief 
(2de avond) (cumuleerbaar met het 
voordeel 2+1/2 OF 2+1)

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 4x halfpension (inclusief aperitief 
de 1ste avond) (aankomst zondag of 
maandag)

GRATIS

voor

voor

Graach
Een typisch wijndorpje 
langs de Moezel, tevens 
het op één na oudste 
dorp van Duitsland. 
Graach an der Mosel 
charmeert door zijn 
eenvoud en gastvrijheid. Met slechts 
800 inwoners en tal van authentieke vak-
werkhuizen is rust hier de grootste troef. 
Deze groene regio leent zich uitstekend tot 
urenlange fietstochten en wandelingen.
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Gräffs Mühle

Dit typisch Duits familiehotel, omgeven 
door bossen en wijnheuvels, staat voor 
rust en ontspanning. De gasten worden er 
al meer dan 100 jaar, van vader op zoon, 
warm ontvangen door de eigenaars. Hier 
wacht u een vakantie in een groene omge-
ving met een brede waaier aan excursie-
mogelijkheden. De gastvrouw spreekt 
Nederlands.

vanaf Prijs per persoon per nacht

2 persk. 1 persk.
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MOEV0005 N1

standaardkamers halfpension volwassene 23
A 01/04-31/03 48 63

appartementen
B 01/04-31/03 65 30
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten MOEVP605

standaardkamers
C 01/04-11/11 aankomst woensdag 229
D 12/11-31/03 aankomst woensdag 209

appartementen
E 01/04-11/11 aankomst woensdag 269
F 12/11-31/03 aankomst woensdag 249
Pakketprijs per persoon Charming+ Wine & Dine MOEVP205

standaardkamers
G 01/04-31/03 115

appartementen
H 01/04-31/03 145

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag, maandag of dinsdag 

(11/11-31/03/21)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag 

(01/04-11/04, 19/04-30/05, 07/06-10/11)
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op maandag (13/04-15/04, 01/06-03/06)
(inclusief ontbijt)

GENIETEN
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 4x halfpension
 ∙ gratis toegang tot de 
Moseltherme(aankomst op 
woensdag)

WINE & DINE
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 5 gangendiner met 
bijpassende wijnen 
(wijnproeversmenu)

GRATIS

vanaf

vanaf

Traben-Trarbach
Toeristische trekpleis-
ter, halfweg tussen 
Koblenz en Trier. Dit 
'dubbel' stadje dankt 
zijn aantrekkingskracht 
aan de jugendstilhui-
zen, ondergrondse wijnkelders en omlig-
gende bossen. Traben, op de linkeroever, 
en Trarbach, op de rechteroever, werden 
eind 19de eeuw door een brug verbon-
den. Rond 1900 was het na Bordeaux het 
belangrijkste centrum van de wijnhandel.
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Ligging: rustig, omgeven door bossen en wijngaarden, op 2 km van het centrum. 
Dit romantisch wijnstadje met kronkelende steegjes en jugendstilhuizen biedt een 
schat aan bezienswaardigheden: het Mittelmoselmuseum, het Ikonencentrum, de 
ruïne Grevenburg,... Voor de sportievelingen zijn er fietspaden langs de Moezel en 
een brede waaier aan wandeltochten.
Transport: per auto: 269 km (Brussel), 462 km (Parijs), 404 km (Amsterdam). Treinstation 
Traben-Trarbach op 2,5 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie. Het restaurant biedt een lekkere keuken door de gastheer 
bereid. Zomerterras. Minigolf aan het hotel. Wijn proeven en kopen in het hotel. 
Gratis fiets- en e-bikeparking. De Moseltherme op 50 m (in dezelfde straat, gesloten 
18/01/21-31/01/21), een complex waar u kan baden in water van 33°C. Tennis op 
500 m (6 pleinen). Golf (18 holes) op 20 km.
Kamers: 14  kamers en 3  appartementen, gezellig ingericht, met tweepers.  bed 
(individuele matrassen). Standaard (20 m², max. 2 pers.) of appartement met kit-
chenette (25-30 m², 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen). Vast tapijt of laminaat.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2 kinderen t/m 8  jaar 
overnachten gratis in het appartement van de ouders, 2 kinderen van 9 t/m 12 jaar 
genieten elk 50% korting (incl. ontbijt of halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16  jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (01/04-31/08, 01/11-31/03/21) (incl. ontbijt).
Bijzonderheden: min. 2 nachten bij aankomst op vrijdag of zaterdag. Verblijfstaks: 
€ 1 (volw.), € 0,50 (kind t/m 13 jaar)/pers./nacht (ter plaatse te betalen). Het hotel 
is gesloten 21/12/20-02/01/21.
Bonus: gratis toegang tot de Moseltherme (uitgez. Charming+ Wine & Dine). 
Jonggehuwden: fles sekt.
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Park Plaza

Ligging: in het viersterrenhotel Park Plaza verblijft u in het centrum van de 
oudste stad van Duitsland. De Hauptmarkt is een van de mooiste pleinen van 
Duitsland. Er zijn hier heel gezellige terrasjes. Vanuit uw hotel bereikt u in een 
oogwenk het marktplein, de Porta Nigra, de adembenemende Dom en nog vele 
andere monumenten. Bushalte op 25 m (lijn 3).
Transport: per auto: 248 km (Brussel), 359 km (Parijs), 383 km (Amsterdam). 
Treinstation Trier op 2 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie met aansluitend de bar (snacks verkrijgbaar) en een 
lounge. In het à-la-carterestaurant PlazaGrill (open voor de lunch en het diner) 
worden alle gerechten bereid met verse ingrediënten: op de kaart prijken regi-
onale en internationaal getinte specialiteiten. De binnenplaats fungeert in de 
zomer als terras waar u heerlijk kan eten of gewoon genieten van een drankje. 
Wellnessgedeelte met sauna, stoombad, ijsgrot, aromatische douches (gratis), 
massages en schoonheidsbehandelingen (betalend). Parking: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 150 stijlvolle en gerenoveerde kamers (24 m²) met een eigentijdse inrich-
ting. Parket of vast tapijt. Comfort kamers of superior kamers met badjassen 
en pantoffels, een fles water en zicht op de binnenplaats. Tweepersoonskamer 
voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen met 
bediening aan tafel of buffet) (uitgez. 24/12-26/12, 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 11 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: topdata: 27/11/20-28/11/20, 04/12/20-05/12/20, 11/12/20-
12/12/20. Huisdieren: € 15/nacht. Verblijfstaks ter plaatse te betalen.

Schitterend hotel in het hart van de histori-
sche stad Trier. De uitzonderlijke ligging en 
de aparte decoratie maken de Park Plaza 
tot een boeiend logeeradres. Romeinse 
kunst wordt er gecombineerd met modern 
design in een mix van originele kunst-
werken en replica's. Aanbevolen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
MOEV0002 N1

A 01/04-01/05, 17/08-27/08 94 144 105 extra bed (3de volwassene) 36
halfpension 32B 02/05-04/07, 28/08-31/10 98 150 109

C 05/07-16/08, 20/12-31/03 82 136 92
A 01/11-19/12 94 144 36
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking MOEVP102
D 01/04-01/05, 30/06-29/08 185 279
E 02/05-29/06, 30/08-31/10 189 285
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking MOEVP402
F 01/11-31/03 175 269

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis)
• Korting van € 7/persoon/nacht op 1 promokamer voor 2 personen 

(01/04/20-31/03/21, volgens beschikbaarheid)
(niet cumuleerbaar) (inclusief ontbijt)

Moezel

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner (1 glas 
moezelwijn inbegrepen)

 ∙ 1 stadswandeling met 
gids (april-oktober)

GRATIS

vanaf
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Trier
De harmonie van oud 
en nieuw geeft Trier 
een charmant karakter. 
Trier was ooit de hoofd-
stad van het westelijk 
deel van het Romeins 
imperium. De meeste bezienswaardig-
heden zijn dan ook Romeins. Zo is er de 
bekende Porta Nigra, de grootste bewaard 
gebleven Romeinse poort uit de 2de eeuw. 
In het amfitheater vinden elke zomer nog 
de Antikerfestspiele plaats.
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De Veluwe

Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 

Nationaal Park
Lauwersmeer

Naturpark
Hohes 

Venn-Eifel

Zwin

National
 Park Eifel

National Park 
Bayerischer Wald

Nationalparkverwaltung 
Berchtesgaden

Bodensee

Chiemsee

Winterberg
Schmallenberg

Bad Sassendorf
Hirschberg 
(Warstein)

             98
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100-101

Actieve vakantie in een groene omgeving! Het bosrijk middel gebergte staat garant 
voor een prachtige natuur. Geniet van een stevige wandeling in dit heuvelachtig land-
schap, ontdek de mysterieuze grotten en bewonder de typische vakwerk huizen. Voor 
de fietsers heeft het Sauerland tal van fietsroute netwerken om de streek te verkennen. 
De vele meren en stuw meren nodigen uit tot een ontspannend boottochtje en er is 
gelegen heid tot talrijke water sporten. In de winter is de kans groot dat u zich al skiënd 
en langlaufend laat begeesteren door al het moois dat het Sauerland te bieden heeft.
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Landhotel & Gasthof Cramer

Ligging: het hotel ligt op 7 km van het centrum van Warstein in een rustig, 
groen kader. Van hieruit vertrekken heel wat uitgestippelde wandelingen en 
fietstochten. Zoals overal in Duitsland is het netwerk prima uitgebouwd, goed 
voor vele uren intens sporten of gezonde ontspanning aan een rustig tempo. 
Uiteraard kan u ook een bezoek brengen aan de Warsteiner Welt, Europa's meest 
moderne brouwerij met bezoekerscentrum waar u wordt ondergedompeld in de 
wereld van het bier. De brouwerij is het uithangbord van de stad.
Transport: per auto: 344 km (Brussel), 627 km (Parijs), 317 km (Amsterdam). 
Treinstation Meschede op 14 km. Luchthaven Paderborn op 40 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie met Duits- en Engelstalig personeel (men spreekt geen 
Frans) en lobby met een gratis internethoekje. In het gezellige restaurant kan 
u 's morgens terecht voor een rijkelijk ontbijtbuffet en worden 's middags en 
's avonds regionale streekgerechten geserveerd. Geen lift (3 verdiepingen). In 
de omgeving: tennis, paardrijden en watersport.
Kamers: het hotel telt 28 kamers, ruim en gezellig ingericht. Ze beschikken over 
vast tapijt. Naar keuze reserveren we voor u een sauerland kamer met zicht op 
het Arnsberger Wald (18 m²) of een landhaus kamer met een zithoek (24 m²). 
Sommige kamers met balkon of terras (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
keuzemenu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 5 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 2 kinderen van 6 t/m 11 jaar genieten 
elk 50% korting (inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: € 10/nacht.
Bonus: 55+: upgrade naar een landhaus kamer volgens beschikbaarheid.

In dit landhotel, waar de familietraditie 
teruggaat tot 1788, wacht u een gezel-
lige sfeer. Het karakteristiek gebouw 
werd groten deels gerenoveerd, maar de 
authentieke sfeer werd zorgvuldig behou-
den. De grootste troeven van Hotel Cramer 
zijn onge twijfeld de natuurpracht van deze 
streek en de nabijheid van de vermaarde 
Warsteiner-brouwerij.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

sauerland
1 persk.

sauerland
2 persk.
landhaus

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SAUV0006 X1

A 01/04-30/04, 01/09-30/11 50 70 56 halfpension 19
B 01/05-16/07 56 76 63
C 17/07-31/08, 01/12-31/03 43 63 50
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking SAUVP006
D 01/04-31/03 129

UW VOORDEEL
• 2 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag 

(01/10/20-31/03/21)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag 

(01/04/20-30/09/20)
(inclusief ontbijt)

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten in een 
sauerland kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x lokaal biertje (Warsteiner Premium)
 ∙ 1x 3 gangen streekmenu
 ∙ 1x diner (gerechten op basis van bier)
 ∙ 1 ticket voor het bezoekerscentrum 
Warsteiner Welt

(cumuleerbaar met het voordeel 2+1 bij 
aankomst op zondag)

GRATIS

voor

Hirschberg (Warstein)
Een 1.000 jaar oud idyl-
lisch dorpje, gelegen 
aan de rand van het 
natuurpark Arnsberger 
Wald dat met zijn over-
vloed aan bossen, vel-
den en weiden zowat de groene long van 
Sauerland is. Niet alleen de brouwerij van 
het Warsteiner-bier maar ook de grotten 
van Bilstein, een ondergronds labyrint, 
trekken jaarlijks duizenden bezoekers.
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Prijzen op aanvraag: bij het drukken van de brochure waren de tarieven vanaf 01/04/20 niet beschikbaar. 
Contacteer uw reisagent of www.transeurope.com

Der Schnitterhof

Ligging: het hotel is meer dan 200 jaar oud en maakt deel uit van een Westfaals 
landgoed dat direct aan het prachtige kuurpark ligt, te midden van het 
traditionele kuuroord Bad Sassendorf. Bezoek zeker de historische Hanzestad 
Soest (op 5 km), de allerheiligenkermis van Soest wordt al meer dan 600 jaar 
georganiseerd. Natuurpark Arnsberger Wald (op 5 km), Lippstadt (op 18 km) 
biedt heel wat shoppingmogelijk heden.
Transport: per auto: 329 km (Brussel), 620 km (Parijs), 299 km (Amsterdam). 
Treinstation Bad Sassendorf op 1 km. Luchthaven Paderborn op 40 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotelcomplex bestaat uit een aaneenschakeling van typische 
vakwerkhuisjes van weleer, die met oog voor detail in 2019/2020 werden geres-
taureerd. Stijlvolle receptie. Voor een snack, een koel biertje of een heerlijk 
wijntje bent u welkom in de Schnitterbar (open tot 1 u 's nachts, uitgezonderd 
op zondag). In restaurant Hofstuben met uitnodigend nieuw interieur en zon-
nig tuinterras verrast chef Sascha Lakony met eerlijke, regionale gerechten in 
een modern jasje. Hier neemt u ook het uitgebreid ontbijt buffet. Verzorgde 
Schnitterspa, gebruik van binnen zwembad (6  x 12  m) is gratis. Fitness en 
behandelingen in het beautysalon Schilling Wellness & Beauty zijn betalend. 
Parking: vanaf € 7/24 uur. In de omgeving: 7 tennispleinen op 2 km en 4 golfter-
reinen op max. 20 km. Fietsverhuur vlakbij.
Kamers: een totaal van 133  kamers met een hedendaags, fris interieur. 
Standaardkamers (18 m²) of comfort kamers (25 m², badjassen, kluisje, Frans 
balkon, balkon of terras) naar keuze.
Bijzonderheden: binnenzwembad gesloten 01/01/20-31/07/20.

Het hotel is ondergebracht in gerenoveerde 
typische vakwerkhuizen en straalt Duitse 
charme en 'Gemütlichkeit' (gezelligheid) 
uit, maar in een moderne versie. Er is een 
aantrekkelijk wellnesscenter en in het res-
taurant wachten u culinaire lekkernijen. 
Neem zeker de tijd om rond te wandelen 
in het kuurpark dat naast het hotel gele-
gen is.

Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
comfort

inclusief ontbijt
SAUV0009 X0
A 01/04-31/03 prijzen op aanvraag

Sauerland
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Bad Sassendorf
Van zoutboerendorp 
tot officieel erkende 
mineraal- en modder-
kuurbadplaats. Deze 
stad heeft ook heel wat 
te bieden op het vlak 
van cultuur zoals hoogwaardige muziek- 
en cabaret voorstellingen, concerten en 
evenementen uit alle takken van de sport. 
In de bezoekersmijn Ramsbeck herbeleeft 
u de geschiedenis van de ertsmijnbouw.
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Berghotel Hoher Knochen

Ligging: de locatie op een plateau is werkelijk idyllisch en doet vooral in de 
winter erg sprookjesachtig aan. In de onmiddellijke omgeving van het hotel 
bevinden zich verschillende wandelpaden en langlauftrajecten. Winterberg 
(10 km) is vooral bekend vanwege het skigebied. De dichtstbijzijnde skilift is 
gelegen in Nordhang (6 km). Het dorpje Schmallenberg zelf bevindt zich op 
14 km.
Transport: per auto: 346  km (Brussel), 348  km (Amsterdam), 624  km 
(Parijs). Treinstation Winterberg op 11  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie. In het restaurant kan u 's ochtends terecht voor een 
uitgebreid ontbijtbuffet, 's avonds geniet u er van traditionele gerechten uit 
het Sauerland. U kan gebruik maken van de gratis spa met een binnenzwembad 
(18 m lang), sauna en bubbelbad. Het solarium, schoonheidsbehandelingen en 
massages zijn betalend. Verder is er een tennisbaan en gratis biljart en tafel-
tennis. Gratis parking, of garage vanaf € 6/24 uur.
Kamers: het hotel beschikt over 60 kamers in een charmante stijl. We reserveren 
voor u een standaardkamer met zicht op het bos (25 m², max. 2 volwassenen 
en 1 kind). De ruimere junior suites hebben een apart zit- en slaapgedeelte en 
bieden een erg mooi uitzicht. Ze beschikken over een terras of balkon (50 m², 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (keuzemenu, 
2x/week buffet of grill tijdens de zomer).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension t/m 6 jaar, inclusief ontbijt t/m 11 jaar), 
1 kind van 12 t/m 18 jaar geniet 30% korting (inclusief ontbijt). Junior suites: 
dezelfde kortingen voor 2 kinderen.
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 15 jaar): € 2/persoon/nacht (ter plaatse 
te betalen). Het hotel is gesloten 20/12/20-03/01/21, 11/02/21-20/02/21. Min. 
2 nachten.
Bonus: fles water op de kamer. Sauerlandcard: gratis busvervoer en voordeel-
tarieven voor activiteiten.

In dit familiaal uitgebaat hotelletje zal 
u zich direct thuis voelen. De familie 
Kevekordes zorgt ervoor dat het u aan 
niets zal ontbreken. Niet enkel de ligging, 
maar ook de vele faciliteiten zullen u 
bekoren. In de zomer kan u vanuit het 
hotel diverse mooie wandelingen onder-
nemen, in de winter wachten de verschil-
lende langlaufpistes u op.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
SAUV0011 X1

A 01/04-08/04, 17/04-17/05 58 78 72 halfpension 
volwassene 25 
kind 7 < 13 jaar 15

B 09/04-16/04 85 102 111
C 18/05-14/06, 01/08-31/10 79 102 93
A 15/06-31/07, 01/11-19/12 58 78 72
D 20/12-06/03 90 104 116
E 07/03-31/03 64 91 77

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 40 dagen voor afreis) (cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-08/04/20, 17/04/20-19/12/20, 

07/03/21-31/03/21)
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (09/04/20-16/04/20)
(u kunt meermaals van de gratis nachten genieten)
(inclusief ontbijt of halfpension)

GRATIS
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Schmallenberg-Westfeld
Voortreffelijk gelegen, 
ingebed tussen enerzijds 
het Schmallenberger 
Sauerland, en anderzijds 
het Bergwanderpark 
Winterberg. De talrijke 
wandelroutes bieden veel afwisseling en u 
geniet er van prachtige panorama's op het 
dal. In Schmallenberg loont de abdij van 
Grafschaft zeker de moeite. Andere beziens-
waardigheden zijn het stadsarchief, dat 
gevestigd is in een pand uit de 17de eeuw, 
en de Joodse begraafplaats uit 1842 ten 
noordoosten van de stad.
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€ 250

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Sauerland

WANDELEN

WANDELPLEZIER IN 
SAUERLAND

Berghotel Hoher Knochen HHHH 
4 dagen

Dag 1: aankomst en onthaal. Geniet van de attente ser-
vice van de familie Kevekordes in dit familiaal gerund 
hotel. De sublieme ligging boven op een plateau leent 
zich uitstekend voor het maken van lange wandelingen. 
U krijgt lekkers mee voor onderweg, alsook verschillende 
wandelroutes en leuke tips. ‘s Avonds schuift u aan tafel 
voor een smakelijk keuzemenu of buffet. 
Dag 2: ontbijtbuffet. U kan vandaag de wandelschoenen 
weer aantrekken. De ligging tussen het Schmallenber-
ger Sauerland en het Bergwanderpark staat garant voor 
schilderachtige vergezichten die u zeker zullen bijblijven. 
Lunchpakket. In Schmallenberg kan u de abdij van Graf-
schaft bezoeken. ‘s Avonds wacht u een keuzemenu of 
buffet.
Dag 3: ontbijtbuffet. U kan er vandaag weer op uit trek-
ken, of misschien wenst u liever gebruik te maken van de 
spafaciliteiten van het hotel. U heeft in ieder geval recht 
op een sportmassage van 20 minuten en krijgt een badjas 
ter beschikking tijdens uw verblijf. ‘s Avonds keuzemenu 
of buffet.
Dag 4: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 3 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 3x halfpension
 · 2x lunchpakket
 · Gebruik badjassen
 · Wandelkaart
 · 1x massage (20 minuten)

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
17/04/20-17/05/20, 15/06/20-31/07/20 en 01/11/20-19/12/20
Vrije aankomstdatum, elke dag. Van 01/04/20-08/04/20, 18/05/20-
14/06/20, 01/08/20-31/10/20: € 319
Van 09/04/20-16/04/20: € 335
Van 04/01/21-10/02/21, 21/02/21-06/03/21: € 349
Van 07/03/21-31/03/21: € 269
Cumuleerbaar met het voordeel 3+1 (17/04/20-17/05/20, 15/06/20-
31/07/20, 01/11/20-19/12/20, 07/03/21-31/03/21) (inclusief 
halfpension)

Voordeelpakket exclusief vervoer
SAUVP011

vanaf



Schwarzwald - Baden-Württemberg 

Duitsland
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De Veluwe
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De gezelligste regio van Duitsland is méér dan Schwarzwäldertaart en koekoeks klokken. 
Door het Zwarte Woud wandelen en het Bodenmeer ontdekken, traditionele ambachten 
bewonderen, relaxen in Baden-Baden en in Heidelberg van cultuur genieten: er zijn 
talloze redenen om naar Baden-Württemberg te gaan, de zuidelijke deelstaat met de 
meeste sterrenrestaurants en de meeste zonuren. Met maar liefst 30.000 km beweg-
wijzerde paden is het middelgebergte een ware lust voor wandelaars en fietsers. De 
historische stadjes en rustige dorpjes zullen u ongetwijfeld weten te verrassen met 
hun gemoedelijke sfeer. De gastvrijheid en de gastronomie blijven u zeker bij.
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Ferienhotel Ödenhof

Ligging: het Ferienhotel Ödenhof is een luchtkuuroord op 600-970 m hoogte. De 
regio staat bekend om zijn vele sterrenrestaurants, zo'n 8-tal in totaal. Er is ook 
een groot aanbod aan eerder eenvoudige restaurants met een regionale keuken. 
In het lieflijke Murgtal baant de Murg-rivier zich een weg door de vallei. Vanuit 
het hotel heeft u een adembenemend uitzicht op de omringende bergen. Bezoek 
Freudenstad (12 km), Baden-Baden (47 km) of het Franse Straatsburg op 47 km. 
Om de flora en fauna te beschermen werd in 2014 een groot gebied als nationaal 
park Schwarzwald opgericht. Het bezoekerscentrum bevindt zich in Seebach op 
19 km. Het klooster van Klosterreichenbach ligt op 25 km.
Transport: per auto: Brussel (488  km), Amsterdam (630  km), Parijs 
(539  km). Treinstation Baiersbronn op 5  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: in de loungebar kan u terecht voor huisgemaakte cocktails. Het 
sfeervolle restaurant in landhuisstijl serveert Zwabische specialiteiten. Er worden 
seizoensgebonden en regionale ingrediënten gebruikt. In de zomer geniet u op 
het terras van een panoramisch zicht op de bergen. In de tuin en de ligweide kan 
u op adem komen, net als in de uitstekende wellnesszone met verwarmd binnen-
zwembad (30°C) en bubbelbad (34°C), en meerdere sauna's zoals een bio- en Finse 
sauna. Massages en schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: ruime, eenvoudige maar verzorgde kamers in warme kleuren met mooie 
uitzichten. Wij reserveren voor u eenpersoonskamer type ruhbach (19 m²), een 
weissenbach kamer (22 m², douche, queensize bed en balkon) of een ruimere 
ödenhof kamer (32 m², bad of douche, queensize bed en balkon).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, keuze-
menu voor het hoofdgerecht).
Kinderen: 1 kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders, 1 kind 
van 6 t/m 11 jaar geniet 50% korting, 1 kind van 12 t/m 16 jaar geniet 25% 
korting. Inclusief ontbijt.
Bijzonderheden: min. 3 nachten. Verblijfstaks: € 2,60/pers./nacht (ter plaatse te 
betalen). Kleine huisdieren: € 6/nacht. Afwijkende annuleringsvoorwaarden: 30% 
kosten van 39 tot 30 dagen voor afreis, 50% kosten van 29 tot 14 dagen voor 
afreis, 80% kosten van 13 tot 11 dagen voor afreis. Gesloten 22/12-06/01/21.
Bonus: fles water op de kamer. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het open-
baar vervoer en bepaalde musea).

Een charmant en verzorgd 3 sterrenhotel 
met een prima prijs-kwaliteitsverhouding. 
De mooie natuur rondom het hotel is een 
waar paradijs voor wandelaars en fietsers. 
Na de sportieve inspanningen kan u zalig 
relaxen in de goed uitgeruste spa van het 
hotel. Ook de keuken zal u appreciëren. 
Op en top (natuur)genot in het Zwarte 
Woud!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

weissenbach
1 persk.
ruhbach

2 persk.
ödenhof

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZWWV0044 X0

A 01/04-05/04 52 56 56 halfpension 18
B 06/04-01/11 56 61 61
A 02/11-21/12 52 56 56
C 22/12-19/01 57 61 61
D 20/01-01/03 61 66 66
C 02/03-31/03 57 61 61
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten ZWWVP044
E 01/04-31/03 630

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis voor verblijven 

01/04/20-09/04/20, 14/04/20-28/05/20, 02/06/20-10/02/20, 18/02/20-31/03/21) 
(niet cumuleerbaar)

• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (29/11/20-20/12/20, 01/03/21-22/03/21)
(inclusief ontbijt)

GENIETEN
 ∙ 7 nachten in een type 
ödenhof

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 6x halfpension (4 gangen)
 ∙ 1x Indisch 6 gangendiner
 ∙ 7x lunchpakket OF koffie met gebak in 
de namiddag

 ∙ rondleiding in het dorp met aansluitend 
een glaasje sekt in de lounge

 ∙ 3 dagen gebruik elektrische fiets
 ∙ 1x massage (60 minuten)

GRATIS
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Baiersbronn-Mitteltal
Deze groene vakantie-
plek behoort tot de 
gemeente Baiersbronn 
die 4 km verderop ligt. 
Baiersbronn wordt om-
geven door bossen, 
bergen en ondiepe valleien. Het wordt 
door toeristen vooral geapprecieerd om-
wille van de wondermooie natuur, de spa-
faciliteiten, de talrijke wandelroutes en de 
heerlijke gastronomie. Uniek is het kloos-
ter in Klosterreichenbach uit 1082.
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Flair Hotel Sonnenhof

Ligging: centraal en toch rustig gelegen in het stadsdeel Schönmünzach. 
Voor het hotel kabbelt de Schönmünz, een klein beekje dat een idyllisch tintje 
aan uw verblijf geeft. Baiersbronn is naast een mooi natuurgebied vooral 
beroemd omwille van z'n uitstekende gastronomie. Verder loont het de moeite 
Freudenstadt (24 km), Baden-Baden (28 km) en het Franse Strasbourg (35 km) 
te bezoeken.
Transport: per auto: 490 km (Brussel), 548 km (Parijs), 631 km (Amsterdam). 
Treinstation Schönmünzach op 600  m. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en restaurant, dat eveneens dienst doet als ontbijt ruimte. 
In de bar met open haard serveert men heerlijke cocktails. Bij mooi weer is 
het heerlijk vertoeven op het terras. Wellnessgedeelte met verwarmd binnen-
zwembad (6,5 x 12 m), sauna en relaxruimte (gratis), lichaams behandelingen 
en massages (betalend). Sportieve activiteiten in de buurt: tennis op 500 m en 
golf (18 holes) op 25 km.
Kamers: de 40 functionele kamers hebben vast tapijt. De meeste kamers zijn 
voorzien van een zithoekje. We reserveren voor u een kamer (18 m²) aan de 
zuidkant met balkon.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Verminderde prijs voor 2 kinderen van 4 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,60/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten 23/12/20-05/01/21. Huisdieren: € 15/nacht.
Bonus: bij reservering in halfpension: welkomstdrankje. KONUS-Gästekarte 
(voordeelkaart voor het openbaar vervoer en bepaalde musea).

In Flair Hotel Sonnenhof wordt uw verblijf 
in het Zwarte Woud een voltreffer. Zoekt u 
rust in de bossen of gaat u liever actief op 
stap (wandelen of fietsen), dan bent u hier 
aan het juiste adres. Ontspan u na een 
dag van ontdekkingen en plezier in het 
binnenzwembad of de sauna, of laat u cu-
linair verwennen in het restaurant.

vanaf Prijs per persoon per nacht 2 persk.
zuidkant 

met balkon

1 persk.
zuidkant 

met balkon
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZWWV0011 N1

A 01/04-31/10 79 80 50 kind 4 < 7 jaar 
incl. ontbijt 20
kind 7 < 13 jaar 
incl. ontbijt 30
halfpension 27

B 01/11-31/03 75 78 50
Pakketprijs per persoon Charming+ Wellness ZWWVP211
C 01/04-31/03 239 245
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ZWWVP411
D 01/04-31/03 215 219

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen 

+ 2 nachten gratis (01/12/20-20/12/20, 06/01/21-01/03/21)
(inclusief ontbijt of halfpension)

Zwarte Woud

WELLNESS
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 4 gangen fijnproeversmenu
 ∙ 1x rugmassage (25 minuten)

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 5 gangen 
fijnproeversmenu

GRATIS

vanaf

vanaf

Baiersbronn-Schönmünzach
Schönmünzach be-
hoort tot de gemeente 
Baiersbronn die 12 km 
verderop ligt, op 550 m 
hoogte. Bossen bestrij-
ken 81% van de op-
pervlakte. Dit is een unieke plaats om de 
natuur van het Zwarte Woud te verkennen. 
Een aantal monumenten getuigen van de 
rijke geschiedenis. Denk maar aan het 
klooster in Klosterreichenbach (1082).
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Häfner's Flair Hotel Adlerbad

Ligging: in de dorpskern van Bad Griesbach, in de Renchvallei, een van de mooi-
ste zijdelingse valleien van de Rijn. Dit kuuroord is bekend voor zijn mineraal-
houdende bronnen en zijn bijzonder zacht klimaat. Bezoek Freudenstadt 
(23 km), met het grootste marktplein van Duitsland.
Transport: per auto: 479 km (Brussel), 536 km (Parijs), 651 km (Amsterdam). 
Treinstation Bad Peterstal-Griesbach op 800  m. Luchthaven Strasbourg 
(Frankrijk) op 50 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: grote, uitnodigende hall. Langs de trap komt u in het gerenoveerde 
à-la-carterestaurant Landidyll, waar u 's morgens geniet van een royaal ontbijt-
buffet met regionale producten. In het hoofdgebouw bevindt zich een mineraal-
houdende bron. Sinds de winter 19/20 is er een gloednieuwe wellness geopend: 
de Schwarzwalder saunalandschap (gratis) met Finse sauna, infrarood cabines, 
stoombad, belevenisdouche en de Grander Waterbron. Publiek buitenzwembad 
op 5 km.
Kamers: 24  kamers verspreid over beide gebouwen in de traditionele stijl 
van het Zwarte Woud, met veel hout en comfortabel meubilair. Vast tapijt of 
laminaat. Comfort kamers (30-34 m²), standaardkamers met balkon (25 m²) of 
ruimere junior suites met aparte woon- en slaapkamer (45-50 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (5 gangen, 
keuzemenu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar). Verminderde prijs voor 1 kind van 
2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks (vanaf 18  jaar): €  1,90/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 22/11/20-16/12/20, 24/12/20-02/01/21. 
Huisdieren: € 10/nacht (niet toegelaten in het restaurant).
Bonus: welkomstdrankje. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het openbaar 
vervoer en bepaalde musea). Bij reservering tot 2 maanden voor afreis en min. 
7 nachten: gratis 1x halfpension (zie ook Uw voordeel).

Traditie en modern comfort gaan hier 
op een harmonieuze manier samen. Het 
vernieuwde wellnessgedeelte nodigt 
uit tot ontspanning. Ook de kwaliteits-
volle keuken zal u bekoren. Hier worden 
de beste plaatselijke ingrediënten ver-
werkt tot verfijnde en seizoensgebonden 
gerechten.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
standaard
met balkon

junior
suite

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZWWV0012 N1

A 01/04-31/03 62 62 74 kind 2 < 13 jaar 
incl. ontbijt 17
extra bed (3de volwassene) 25
halfpension 24

Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten ZWWVPD12
B 01/04-31/03 179 179 203

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag 

(01/04/20-09/04/20, 15/04/20-30/04/20, 03/05/20-21/05/20, 04/10/20-
21/12/20, 03/01/21-31/03/21)

• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis of 12 nachten betalen 
+ 2 nachten gratis (01/04/20-31/03/21, reservering tot 2 maanden 
voor afreis)

(inclusief ontbijt) (niet cumuleerbaar)

GENIETEN
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 5 gangendiner
 ∙ 1 fles wijn per kamer
 ∙ 1x picknick

GRATIS

vanaf

Bad Peterstal-Griesbach
Een oud kuuroord 
midden in het roman-
tische Zwarte Woud, 
vooral bekend om 
zijn helende bronnen, 
rijk aan mineralen. 
Wandelaars kunnen hun hart ophalen, 
want in de omgeving zijn er maar liefst 
300 km wandelpaden. Het klimaat is hier 
erg aangenaam en in de winter tovert de 
sneeuw het landschap om tot een feeëriek 
schouwspel.
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Ringhotel Sonnenhof

Ligging: in het kleine dorpje Lautenbach, omgeven door wijngaarden. Het 
landschap nodigt uit tot lange wandelingen. Het nieuw ontwikkelde Black 
Forest National Park bevindt zich op slechts enkele kilometer. Andere steden 
in de omgeving die de moeite waard zijn om te bezoeken zijn onder andere 
Straatsburg en Freiburg.
Transport: per auto 497 km (Brussel), 609 km (Amsterdam), 548 km (Parijs). 
Treinstation Lautenbach op 100 m. Luchthaven Strasbourg op 50 km. Prijzen via 
uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: dit hotel bestaat uit meerdere delen. Zo is er het authentieke 
gedeelte waar onder andere het à-la-carte-restaurant en de bar gelegen zijn. 
Daarnaast is er ook een nieuwer gedeelte waar de kamers en de wellness 
(1.200 m², gratis toegang) zich bevinden, en waar het ontbijt en het half-
pension genomen worden. U geniet van een regionale keuken en verse produc-
ten. Er zijn tal van ontspanningsmogelijkheden zoals sauna, bubbelbad, Turks 
bad, massages en schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: in totaal beschikt het hotel over 50 kamers. De sonnenhof kamers 
(29 m², extra bed mogelijk) zijn ingericht in een traditionele stijl en beschikken 
over tapijt en een balkonnetje. De lautenbach kamers (25 m², max. 2 volwas-
senen en 1 kind) hebben een moderne stijl. De renchtal kamers (25 m², max. 
2 personen) zijn volledig nieuw en bevinden zich op de bovenste verdieping 
met een prachtig uitzicht op het dal. De kamers bevinden zich in het hotel-
gebouw en zijn bereikbaar met de lift.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de sonnnenhof en lautenbach kamers: 
verminderde prijs voor 1 kind van 4 t/m 14 jaar op de kamer van de ouders (zie 
prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten 22/12/20-02/01/21. Huisdieren: € 10/nacht.
Bonus: KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het openbaar vervoer en 
bepaalde musea).

Niet enkel de locatie - een waar paradijs 
voor wandelaars - maar ook de vele uit-
stekende faciliteiten van dit recent gere-
noveerde (2017) hotel maken dit adresje 
tot de perfecte keuze voor uw volgend 
verblijf. De ruime wellness is een absolute 
troef waar u heerlijk kan ontspannen. De 
nieuwe renchtal kamers beschikken over 
een prachtig uitzicht en worden u warm 
aanbevolen.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

sonnenhof
2 persk.

lautenbach
2 persk.
renchtal

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZWWV0037 X0

A 01/04-31/03 90 100 110 kind 4 < 15 jaar 
incl. ontbijt 25
extra bed (3de volwassene) in 
een sonnenhof kamer 42
halfpension 35

Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ZWWVP037
B 01/04-31/03 213 233 253
Pakketprijs per persoon Charming+ Wellness ZWWVPB37
C 01/04-31/03 459 489 519

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt)
• Bij reservering in halfpension: 3 nachten betalen + 1 nacht gratis 

of 6 nachten betalen + 2 nachten gratis
(niet cumuleerbaar) (de voordelen gelden 01/04/20-31/03/21)

Zwarte Woud

ONTDEKKING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x diner (streekgerecht, 1 gang)
 ∙ 1x 3 gangendiner inclusief 1 glas sekt
 ∙ 1x picknick
 ∙ 1 fles likeur
 ∙ wandel- en fietsroutes(cumuleerbaar 
met het vroegboekvoordeel)

WELLNESS
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x 3 gangendiner inclusief 1 glas sekt
 ∙ 1x gezichtsbehandeling (30 minuten)
 ∙ 1x lichaamsbehandeling (30 minuten)
 ∙ 1x hoofd-, schouder- en nekmassage 
(25 minuten)(cumuleerbaar met 
het vroegboekvoordeel of met het 
voordeel 3+1)

GRATIS

vanaf

vanaf

Lautenbach
Een klein dorpje, gele-
gen tussen Straatsburg 
en Freudenstadt, per-
fect om de omliggende 
natuur te ontdekken. 
De hoeveelheid wan-
del- en fietspaden is eindeloos. De omge-
ving is reeds enkele eeuwen gekend voor 
de wijnbouw en de fruitteelt. Vooral in het 
voorjaar is de aanblik erg idyllisch door de 
in bloei staande fruitbomen.
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zum Rössle

Ligging: het hotel is rustig gelegen in het midden van het dorpje. Van hieruit 
vertrekken er verschillende wandelroutes. De ligging is perfect om het Zwarte 
Woud en de Bodensee te bezoeken, alsook voor uitstapjes naar Zwitserland of 
de Elzas. Het stadscentrum van Hüfingen ligt op 6 km. De bron van de Donau 
bevindt zich op 10 minuten rijden. Het kuurpark Solemar in Bad Dürrheim ligt 
op 20 km. Andere excursiemogelijkheden zijn de Titisee met het eilandje Mainau 
(30 km) en het plaatsje Schaffhausen in Zwitserland (75 km).
Transport: per auto: 564 km (Brussel), 615 km (Parijs), 730 km (Amsterdam). 
Bushalte naast het hotel. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hoofdgebouw dateert van 1841 en straalt de typisch Duitse 
'Gemütlichkeit' uit. Dit landelijk hotel wordt familiaal gerund, en dat merkt u 
aan de aangename, persoonlijke sfeer. Het restaurant (met wintertuin) is tot in 
de wijde omgeving gekend en serveert verrukkelijke, seizoensgebonden gerech-
ten. U kan er terecht voor zowel het ontbijt, de lunch als het diner. Nagenieten 
doet u met een drankje in de gezellige bar.
Kamers: het hotel beschikt over 34  kamers (20 m², max. 2  volwassenen en 
1 kind) die verspreid liggen over het hoofdgebouw en het recentere bijgebouw 
(op 100 m). We reserveren voor u een standaardkamer of een comfort kamer. 
In het nieuwere gedeelte zijn de kamers iets ruimer en beschikken ze over een 
balkon (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel of buffet) (kindermenu t/m 5 jaar ter plaatse).
Kinderen: kinderbedje: € 8/nacht. 1 Kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt), 1 kind van 12 t/m 16 jaar geniet 
20% korting.
Bijzonderheden: periode B: min. 2 nachten. Verblijfstaks: € 1,50/persoon/nacht 
(ter plaatse te betalen). Gesloten 22/12/20-04/01/21.

Een gemoedelijke, ontspannen sfeer, een 
persoonlijke service en een uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding. Hotel zum 
Rössle is ideaal gelegen voor wandelaars, 
u kan er meteen van start gaan in het 
natuur park Südschwarzwald. Een perfecte 
uitvalsbasis voor het ontdekken van al wat 
deze regio te bieden heeft.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
comfort

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
ZWWV0043 N1

A 01/04-17/04, 23/06-20/07 50 58 63 halfpension
volwassene 29
kind 6 < 12 jaar 15
kind 12 < 15 jaar 23

B 18/04-22/06, 21/07-03/11 56 77 69
A 04/11-31/03 50 58 63
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining ZWWVPB43
C 01/04-31/03 239
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking ZWWVPC43
D 01/04-31/03 359

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis) 

(inclusief ontbijt)

DINING
 ∙ 3 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x halfpension
 ∙ fles wijn op de kamer
 ∙ 1 dag elektrische fiets inclusief 
fietsroutes(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

ONTDEKKING
 ∙ 5 nachten in een 
standaardkamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 5x halfpension
 ∙ fles wijn op de kamer
 ∙ 1 dag elektrische fiets inclusief 
fietsroutes

 ∙ 1x lunchpakket(cumuleerbaar met het 
vroegboekvoordeel)

voor

voor

Fürstenberg (Hüfingen)
Een deelgemeente van 
het grotere Hüfingen 
met 500 inwoners. De 
geschiedenis gaat te-
rug tot de 13de eeuw. 
Het dorpje dankt zijn 
naam aan de prins van Fürstenberg, die 
zijn huis bovenop de heuvel had. Vanop 
de Fürstenberg (918 m) geniet u van een 
prachtig uitzicht over het Zwarte Woud, 
het Baar-plateau en de Feldberg. Een 
ideale uitvalsbasis voor wandelaars en 
natuurliefhebbers.



109

 € 41,
00* 

HHHB

FR
EEP FR
EE

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8

Landgasthof Erdmannshöhle

Ligging: aan een doorgaande weg, in een mooie natuurlijke omgeving. Het 
hotel dankt zijn naam aan de indrukwekkende druipsteenformaties waarvoor de 
streek bekend is. Een bezoek aan de Erdmannshöhle (500 m), één van de oudste 
grotten van Duitsland met de grootste stalactiet ter wereld (4 meter lang en 
2 meter breed aan de voet) is dan ook een absolute must. De geschatte leeftijd 
is 135.000 jaar. Verder leent deze regio zich eveneens voor het maken van lange 
wandelingen. Mogelijke uitstappen in de omgeving: de Elzas, de Zwitserse stad 
Basel (34 km) en Freiburg (64 km).
Transport: per auto: 600 km (Brussel), 598 km (Parijs), 756 km (Amsterdam). 
Treinstation op 6 km. Luchthaven Basel-Mulhouse-Freiburg op 28 km. Prijzen 
via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het gebouw dateert van 1869 en wordt jaarlijks zorgvuldig opge-
frist. De algemene delen stralen een authentieke en ongedwongen sfeer uit. 
Dit familiehotel wordt uitgebaat door de familie Volker en de gastheer staat 
zelf in de keuken. Laat u verrassen door zijn kookkunsten! Het uitstekende 
restaurant is voor hotelgasten elke avond geopend (uitgez. zondagavond). In 
de zomermaanden organiseert men op donderdagavond een barbecue op het 
terras, tijdens de wintermaanden is er vleesfondue. Mooie privétuin met (lig)
stoelen en tafeltjes en in de zomer een mooi zonneterras. Kleine speelplaats 
voor de kinderen. Tennis op 100 m van het hotel (€ 10/uur). Geen lift.
Kamers: de 30 kamers werden in 2016 volledig gerenoveerd. Ze geven uit op 
de straat of op de tuin (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u een 
thema kamer (16-20 m²). Elke kamer is verschillend en heeft een eigen inrichting. 
Sommige kamers beschikken over een balkon, andere dan weer over een extra 
zithoekje. Alle kamers hebben linoleum als vloerbedekking. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: maandag t/m zaterdag: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gan-
gen, buffet of bediening aan tafel naargelang de bezetting). Zondag: logies en 
ontbijt.
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 7 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders, 2 kinderen van 8 t/m 12 jaar genieten elk 40% korting. 
Kortingen: maandag t/m zaterdag: inclusief halfpension, zondag: inclusief ont-
bijt.
Bijzonderheden: het hotel is gesloten 21/06/20-29/06/20, 27/12/20-11/01/21. 
Het restaurant is gesloten op zondagavond.

Een zeer warme, gezellige en persoonlijke 
sfeer, dat is wat u kan verwachten bij een 
verblijf in het familiale Landgasthof Erd-
mannshöhle. Het hotel beschikt over een 
mooie tuin waar u tijdens de zomermaan-
den heerlijk kan ontspannen. Ook de lek-
kere keuken zal u beslist bekoren.

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-22/12/20, 12/01/21-

31/03/21) (gratis nacht inclusief ontbijt)

Zwarte Woud

GRATIS

Hasel
Het kleine dorpje Ha-
sel bevindt zich tussen 
de stadjes Wehr en 
Schopfheim. Het is zeer 
idyllisch gelegen in het 
zuidelijke deel van het 
Zwarte Woud. Het plaatsje is vooral be-
kend vanwege de druipsteenformaties. 
Een bezoek aan de 2 km lange Erdmann-
grot loont de moeite.

th
em

ak
am

er

vanaf Prijs per persoon per nacht
themakamer

2 pers.
themakamer

1 pers.
inclusief halfpension
ZWWV0041 X0

A 01/04-31/03 maandag/zaterdag 56 66
inclusief ontbijt
B 01/04-31/03 zondag 41 50



www.transeurope.com110

 € 127,
50* 

HHHH PRESTIGE

P FR
EE

Wellnesshotel Auerhahn Schluchsee

Ligging: op 5 km van het pittoreske dorpje Schluchsee (op 1.000 m hoogte), 
met een idyllische ligging aan het meer.
Transport: per auto: 561 km (Brussel), 576 km (Parijs), 731 km (Amsterdam). 
Treinstation Schluchsee op 100 m. Luchthaven Zürich op 84 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: lounge, knusse bar (met 3x per week muziek) en twee uitste-
kende restaurants met gezonde, regionale gerechten. Bij mooi weer geniet u 
van het mooie uitzicht op het zomerterras. De wellnesszone van 2000 m² werd in 
2019 volledig vernieuwd en beschikt onder meer over een diepzee water lounge 
met waterbedden, lichttherapie en muziek. Zoutsteen stille ruimte, zoutgrot, 
zwembad, stoombad. Kinderen onder 12 jaar niet toegelaten. Gratis begeleide 
sportactiviteiten zoals nordic walking. Carport: vanaf € 10/24 uur.
Kamers: 59 kamers, uitgerust met een tweepersoonsbed, bad jassen en pantof-
fels, vast tapijt of parket en balkon. Comfort kamers (19 m²), superior kamers met 
zicht op het meer (22 m²) of suites met bubbelbad (25 m²). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: volpension: ontbijtbuffet, lunch, diner (5 gangen met bediening 
aan tafel of themabuffet: mediterraans buffet op woensdag, visbuffet op vrij-
dag en galadiner op zaterdag), koffie en gebak in de namiddag. Koffie, thee en 
water zijn inbegrepen tot 17 uur.
Kinderen: enkel in de superior kamers: verminderde prijs voor 2 kinderen van 
8 t/m 16  jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel) (upgrade naar een 
familieappartement).
Bijzonderheden: 29/05/20-01/06/20, 11/06/20-14/06/20, 30/07/20-02/08/20: 
min 3 nachten. 09/04/20-13/04/20, 20/05/20-24/05/20: min. 4 nachten. Overige 
data: min. 2 nachten op vrijdag en zaterdag. Dit hotel richt zicht hoofd akelijk 
op volwassenen en kinderen vanaf 8  jaar (kinderen t/m 7  jaar kunnen niet 
genieten van de kinderkortingen). Verblijfstaks: €  2,40/persoon/nacht of 
€ 1/persoon/nacht (t/m 15 jaar) (ter plaatse te betalen). Het hotel is gesloten 
23/12/20-04/01/21. Huisdieren: € 25/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Korting op de green fee van de golf van 
Hochschwarzwald en Titisee. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het open-
baar vervoer en bepaalde musea).

Wie houdt van genieten in de prachtige 
natuur van het Zwarte Woud is hier beslist 
aan het juiste adres in dit heel charmant 
gebouw. Dit uitstekend viersterrenhotel 
heeft heel wat troeven: heerlijke gastrono-
mie, uitgebreide wellnessmogelijkheden 
en een attente service in combinatie met 
talrijke excursiemogelijkheden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

2 persk.
superior

suite 
2 pers.

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief volpension
ZWWV0022 N1

A 01/04-31/03 170 180 200 kind 8 < 13 jaar incl.  
volpension 95
kind 13 < 17 jaar incl.  
volpension 110

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor verblijven 

01/04/20-22/12/20, 05/01/21-31/03/21) (cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag of maandag 

(03/05/20-29/05/20, 29/11/20-18/12/20, 10/01/21-05/02/21, 21/02/21-28/02/21) *
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag 

(14/05/20-25/09/20, 08/11/20-27/11/20) *
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis bij aankomst op zondag 

(14/06/20-19/07/20, 10/01/21-30/01/21) *
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-26/09/20, 02/11/20-22/12/20, 05/01/21-31/03/21) *
(inclusief volpension)
* niet onderling cumuleerbaar

GRATIS

Schluchsee
Authentiek dorpje met 
alle eigenschappen die 
typisch zijn voor het 
Zwarte Woud: helder-
blauw water, zachte 
heuvels, uitgestrekte 
weiden, grote bossen met sparren, lieflijke 
wandelpaden,... De natuur lijkt hier zo uit 
een prentenboek te zijn weggeplukt. De 
Schluchsee is het grootste meer van deze 
regio en wordt jaarlijks door heel wat toe-
risten bezocht.

su
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€ 589€ 399

* na verrekening van de voordelen, zie p. 8 Zwarte Woud

ROMANTIEK

KUREN MET TWEE

Wellnesshotel Auerhahn 
Schluchsee HHHH 
3 dagen

Dag 1: aankomst en vriendelijk onthaal in het wellness-
hotel Auerhahn Schluchsee. Om te bekomen van de reis 
is frisse lucht scheppen in de mooie natuur of aan het 
meer de ideale remedie. Ontspannen in het totaal ver-
nieuwde wellnesscenter is uiteraard ook een optie. ‘s 
Avonds kan u genieten van een gezonde maaltijd.
Dag 2: ontbijtbuffet. ‘s Morgens maakt u de spieren 
los met een romantische wandeling naar het meer of 
in het bos bij het hotel. U kan een excursie doen, er 
zijn heel wat interessante mogelijkheden in de buurt, 
of een begeleide nordic walking. In het hotel krikt u uw 
energiepeil terug op met een gezonde lunch en diner. ‘s 
Avonds is het tijd om te relaxeren in bad bij kaarslicht, 
te genieten van de aromamassage en het geschenkje 
op de kamer.
Dag 3: ontbijtbuffet. ‘s Middags luncht u nog in het 
hotel. Vertrek of verlenging.

WELLNESS

PUUR VERWENNERIJ

Wellnesshotel Auerhahn 
Schluchsee HHHH 
4 dagen

Dag 1: Dag 1: aankomst en vriendelijke verwelkoming. Een 
wandeling in de natuur rondom het hotel of tot aan het 
meer is de ideale start van een puur verwenweekend. Na 
een gezond diner neemt u een relaxerend bad met een 
heerlijke nachtrust als gevolg.
Dag 2: ontbijtbuffet. Tijdens het rondkuieren in de groene 
omgeving laat u uw gedachten de vrije loop. Daarna laat 
u zich volledig verwennen met een lichaamspeeling. In de 
uitgebreide en vernieuwde wellnesszone is alles aanwezig 
om uw lichaam verder tot rust te laten komen en te zui-
veren. De lunch en het diner passen volledig in dit plaatje 
met de gezonde voeding die geserveerd wordt.
Dag 3: ontbijtbuffet. Een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Met de begeleide nordic walking trekt u door de 
natuur van het Zwarte Woud. Nadien krijgt u een welver-
diende stempelmassage om de (eventueel) stijve spieren 
los te maken. De lunch en diner vullen de verbruikte calo-
rieën op een heilzame manier aan.
Dag 4: ontbijtbuffet. Na een laatste lunch vertrekt u her-
boren huiswaarts of kan u uw verblijf verlengen.

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 2x volpension
 · Verwenpakket (relaxerend bad bij kaarslicht, 
aromamassage, geschenkje op de kamer)

Inbegrepen
 · 3 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 3x volpension
 · 1x lichaamspeeling
 · 1x relaxerend bad
 · 1x stempelmassage

Prijs per persoon op basis van een comfort 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-08/04/20, 14/04/20-19/05/20, 25/05/20-28/05/20, 
02/06/20-10/06/20, 15/06/20-29/07/20, 03/08/20-22/12/20, 05/01/21-
31/03/21 met aankomst van zondag t/m woensdag. Bij aankomst van 
donderdag t/m zaterdag betaalt u € 429

Voordeelpakket exclusief vervoer
ZWWVP222

Prijs per persoon op basis van een comfort 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-22/12/20, 05/01/21-31/03/21 met aankomst van zondag t/m 
dinsdag. Bij aankomst van woensdag t/m zaterdag betaalt u € 629 
 

Voordeelpakket exclusief vervoer
ZWWVP122

vanaf vanaf
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Bio- und Wellnesshotel Alpenblick

Ligging: een idyllische locatie in het hart van Höchenschwand, midden in het 
natuurpark Südschwarzwald tussen de dorpen Schluchsee en Waldshut.
Transport: per auto: 574 km (Brussel), 577 km (Parijs), 744 km (Amsterdam). 
Treinstation Schluchsee op 19 km. Luchthaven Zürich op 84 km. Prijzen via uw 
reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en lounge, sfeervolle bar en een gezellig à-la-carte-
restaurant (regionale menu's op basis van bioproducten). Grote troef is 
ongetwijfeld het prachtige wellnesscenter met gratis binnenzwembad (41 m²), 
sauna, stoombad, zoutgrot, relaxatieruimte en Dreamwater Lounge met 
massage zetels (betalend). Biosauna en sanarium zijn gratis. Kinderen toege-
laten vanaf 12  jaar, uitgez. fitness vanaf 18  jaar. Massages en schoonheids-
behandelingen zijn betalend. Tuin. Gratis parking of ondergrondse garage in de 
nieuwbouw op 100 m: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 37 smaakvolle kamers met parket. In het hoofdgebouw bevinden zich 
de standaardkamers in een klassieke stijl (18 m²), de kamers met balkon (23 m²) 
en de ruime suites (32 m²). Knappe, moderne junior suites met balkon (50 m²) 
in de nieuwbouw op 100 m mits toeslag.
Maaltijden: volpension: ontbijtbuffet, lunch of picknick, koffie, thee en water 
(tot 17 uur, enkel in het hotelrestaurant), gebak in de namiddag, keuze menu 
voor het diner (5 gangen).
Kinderen: enkel in de suites: verminderde prijs voor 2  kinderen van 8  t/m 
16 jaar in de suite van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: 29/05/20-01/06/20, 11/06/20-14/06/20, 30/07/20-02/08/20: min. 
3 nachten. 09/04/20-13/04/20, 20/05/20-24/05/20: min. 4 nachten. Overige data: 
min. 2 nachten op vrijdag en zaterdag. Verblijfstaks: € 3/persoon/nacht (ter 
plaatse te betalen). Dit hotel richt zich uitsluitend op volwassenen en kinderen 
vanaf 8 jaar (kinderen t/m 7 jaar kunnen niet genieten van de kinderkortingen). 
Huisdieren: € 25/nacht (op aanvraag). Gesloten 23/12/20-04/01/21.
Bonus: KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het openbaar vervoer en 
bepaalde musea).

De knappe mix van authenticiteit en een 
ultramoderne spa zal u zeker weten te 
bekoren in dit hotel. Alle elementen zijn 
aanwezig voor een geslaagde vakantie: 
zuivere lucht op 1.015 m hoogte, een 
prachtige natuur, een luxueus wellness-
center, comfortabele kamers en een 
gezonde keuken. Hier staan verwennen en 
genieten centraal.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
2 persk.

met balkon
suite 

2 pers.
Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief volpension
ZWWV0023 N1

A 01/04-31/03 140 150 165 incl. volpension 
kind 8 < 13 jaar 85 
kind 13 < 17 jaar 95 
junior suite 2 pers. 40

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 5% (reservering tot 60 dagen voor afreis voor verblijven 

01/04/20-22/12/20, 05/01/21-31/03/21) (cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag of maandag 

(03/05/20-29/05/20, 29/11/20-18/12/20, 10/01/21-05/02/21, 21/02/21-28/02/21) *
• 4 nachten betalen + 1 nacht gratis bij aankomst op zondag (14/06/20-25/09/20, 

08/11/20-27/11/20) *
• 5 nachten betalen + 2 nachten gratis bij aankomst op zondag (14/06/20-19/07/20, 

10/01/21-30/01/21) *
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-26/09/20, 02/11/20-22/12/20, 

05/01/21-31/03/21) *
(inclusief volpension)
* niet onderling cumuleerbaar

GRATIS

Höchenschwand
Lieflijk dorpje gelegen 
op een hoogte van 
1.015 m en daardoor 
meteen het hoogst-
gelegen kuuroord van 
Duitsland. Door zijn 
gunstige ligging op een zonnige naar 
het zuiden gekeerde hoogvlakte wordt 
Höchenschwand wel eens het 'dorp aan 
de hemel' genoemd. Een uitstap naar 
Freiburg (60 km) loont de moeite. Deze 
stad heeft heel wat te bieden op vlak van 
kunst en cultuur.
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GENIETEN

ONTHAASTEN IN 
HET ZWARTE WOUD

Bio- und Wellnesshotel 
Alpenblick HHHH 
3 dagen

Dag 1: aankomst en verwelkoming in het hotel. In de 
kamer wacht u een geschenkje. Als ontspanning kan 
u een kleine wandeling maken in het natuurpark Süd-
schwarzwald dat het hotel omgeeft. ‘s Avonds geniet u 
van het diner.
Dag 2: ontbijtbuffet. Voor u het wellnesscenter induikt, 
kan u nog even een frisse neus halen in de tuin. In de 
wellnesszone kan u zich volledig laten verwennen in het 
zwembad, de sauna, het stoombad, de zoutgrot, biosau-
na en sanarium. Tussendoor even op adem komen in de 
relaxruimte. ‘s Middags is er de lunch. In de namiddag 
krijgt u de stempelmassage die in het arrangement is 
inbegrepen. Daarna kan u nog smullen van een gebakje 
bij een kopje koffie of thee. Met het 5 gangendiner sluit 
u uw verwendag in schoonheid af.
Dag 3: ontbijtbuffet. Nog even de benen strekken en 
een lunch voor u herboren huiswaarts keert. U kan uw 
verblijf ook verlengen.

WELLNESS

DETOXEN IN 
HET ZWARTE WOUD

Bio- und Wellnesshotel 
Alpenblick HHHH 
3 dagen

Dag 1: aankomst en verwelkoming in het hotel. Indien 
beschikbaar krijgt u een upgrade naar een kamer met bal-
kon. Na het uitladen van de bagage kan u even op adem 
komen in het natuurpark Südschwarzwald rond het hotel. 
Voor of na het 5 gangendiner kan u nog een 20-tal minu-
ten genieten van een relaxerend bad.
Dag 2: ontbijtbuffet. U kan uzelf de hele dag laten ver-
troetelen. Er is de lichaamsmassage die inbegrepen is in 
het arrangement. Daarnaast kan u nog andere schoon-
heidsbehandelingen boeken (betalend) of komt u tot rust 
in het zwembad, de sauna, stoombad, de zoutgrot, de 
biosauna en het sanarium. Tussen de verschillende sessies 
door kan u even afkoelen en bekomen in de relaxruimte. 
Nadien wacht er nog een gebakje en koffie of thee (tot 
17 u.) in het hotelrestaurant. Wie nog extra kilootjes kwijt 
wil, kan ook nog even langs de fitness. ‘s Middags is er 
een gezonde lunch en ‘s avonds een 5 gangendiner.
Dag 3: ontbijtbuffet. Voor de lunch kan u nog wat extra 
zuivere lucht opsnuiven. Volledig herbrond vertrekt u naar 
huis. Verlenging is mogelijk.

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 2x volpension
 · 1x stempelmassage
 · Geschenkje op de kamer

Inbegrepen
 · 2 nachten
 · Ontbijtbuffet
 · 2x volpension
 · 1x relaxerend bad (20 minuten)
 · 1x lichaamsmassage (40 minuten)
 · Upgrade naar een kamer met balkon 
volgens beschikbaarheid

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
van 01/04/20-08/04/20, 14/04/20-19/05/20, 25/05/20-28/05/20, 
02/06/20-10/06/20, 15/06/20-29/07/20, 03/08/20-21/12/20, 04/01/21-
31/03/21 aankomst elke dag

Voordeelpakket exclusief vervoer
ZWWVP123

Prijs per persoon op basis van een standaard 2 persoonskamer geldig 
van 01/04/20-08/04/20, 14/04/20-19/05/20, 25/05/20-28/05/20, 
02/06/20-10/06/20, 15/06/20-29/07/20, 03/08/20-21/12/20, 04/01/21-
31/03/21 met aankomst van zondag t/m woensdag 

Voordeelpakket exclusief vervoer
ZWWVP023

vanafvanaf
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L a  R u h r

L a  S a x e

L e  R h i n

L e  S a u e r l a n d

L e s  Î l e s  d e  l a  F r i s e

L a  G r o n i n g u e

L e s  A r d e n n e s

   

La Côte

L a  F r i s e

L a  M o s e l l e

L ’ E i f e l

Een paradijselijk landschap, schitterende natuurparken en veel cultuur: Beieren 
geniet wereldfaam. Zijn het de tradities, de typische klederdracht (dirndljurken en 
lederhosen) en de Beierse blaasmuziek gecombineerd met een open nieuwsgierigheid 
en hartelijke gastvrijheid die deze regio zo aantrekkelijk maken? Zijn het de culturele 
highlights, de konings kastelen zoals het slot Neuschwanstein, het Blauwe Land rond 
het Staffelmeer en München met tal van bezienswaardigheden die zo in trek zijn? 
Misschien is het simpelweg de over weldigende schoonheid van een prachtige natuur 
waar de bergtoppen zich spiegelen in de meren.
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De Romantische Strasse is één van de populairste toeristische routes in Duitsland. De 
route is 385 kilometer lang en loopt van Würzburg aan de Main naar Neuschwanstein 
en Füssen aan de voet van de Duitse Alpen. Perfect bewaarde middeleeuwse stadjes, 
het sprookjeskasteel Neuschwanstein, een gevarieerd landschap van rivierdalen, bossen, 
groene weiden tot witte Alpentoppen... Een romantische ontdekkingsreis op eigen ritme!

De hoogtepunten - 8 nachten
Dag 1, 2 en 3: Bad Mergentheim (3 nachten): het sfeervolle stadje ligt in het centrum 
van het lieflijke dal van de Tauber, omringd door wijnvelden. U start uw reis op een 
rustige plaats, in de residentiële buurt van Bad Mergentheim, in het Ringhotel Bundschu. 
Bezoek het middeleeuws, barokke centrum met enkele mooie kerken, de waterburcht,... 
In 1826 werden de heilzame bronnen herontdekt. Dit is de reden waarom Mergentheim 
de titel ‘Bad’ heeft. Tegenwoordig beschikt de stad over meerdere minerale bronnen. De 
meeste leveren het drinkwater aan, één is er voor de heilzame baden. 

In de omgeving liggen Würzburg, Rothenburg ob der Tauer en Markelsheim. Die laatste is 
een door de staat erkend wijn- en kuuroord, waar al ruim 950 jaar wijn wordt verbouwd.

De 5 sterrenfietsroute Liebliches Taubertal passeert op 500 m van het hotel (fietsverhuur 
via hotel mogelijk).

Dag 4 en 5: Nördlingen (2 nachten): dit voormalig Rijksstadje ligt in de Ries, een 
gebied met een krater die door de inslag van een meteoriet zo’n 14,5 miljoen jaar 
geleden ontstond. Het is een van de best bewaard gebleven meteorietkraters op aarde 
en een uniek geologisch fenomeen in Zuid-Duitsland. De historische binnenstad is 
prachtig met als middelpunt de Sint-Joriskerk. De voormalige karmelietenkloosterkerk 
Sint-Salvator en het raadhuis zijn eveneens de moeite waard. Bezoek het Rieskrater 
Museum en wandel de stadsmuur (gebouwd in 1327) af. Deze omwalling is de meest 
intact gebleven muur in Duitsland. Tijdens de wandeling heeft u een ongelooflijk mooi 
uitzicht op de oude binnenstad.

Hier logeert u in het hartje van de stad. Het gebouw grenst aan een 13de-eeuws klooster. 
In de nabijheid zijn meerdere kastelen zoals het slot Harburg en Baldern, maar ook de 
bedevaartsbasiliek Maria Brünnlein in Wemding verdient een bezoek.

Dag 6, 7 en 8: Königsbrunn (3 nachten): hier logeert u in het familiehotel Best Zeller, 
dat ondertussen uitgebaat wordt door de 3de generatie. Bezoek vooral Augsburg, één 
van de oudste Duitse steden en tegenwoordig een grote universiteitsstad. Augsburg ligt 
aan de rivieren de Lech, de Wertag en de Singold. Dankzij de strategische ligging langs 
oude handelswegen evolueerde de stad tot een belangrijke handelsmetropool. Naast een 
handelscentrum van betekenis beleefde de stad op cultureel vlak zijn hoogtepunt in de 
renaissance. Uit deze periode stammen het schitterende stadhuis en de Prachtbrunnen, 
drie magnifieke fonteinen. Verder zijn er tal van musea, de geboortehuizen van Bertolt 
Brecht en van Wolfgang Amadeus Mozarts vader, Leopold. Het concentratiekamp Dachau 
bevindt zich op 55 km.(*) De volgorde van de etappes en de keuze van de hotels 

kunnen afwijken omwille van externe factoren, zonder 
de essentie van het programma aan te tasten

Rondreis
Romantische 
Strasse
De Duitse Romantische Strasse ver-
bindt talloze middeleeuwse steden in 
adembenemende natuurlandschappen. 
De route gaat langs zo’n 30  plaatsen 
waar de romantiek van afdruipt. Groene 
(alpen)weiden en prachtige kastelen, 
wilde rivieren en middeleeuwse straat-
jes, een indrukwekkende mix van cul-
tuur, natuur en gastronomie!

Formule
Individuele rondreis zonder begeleider met 
eigen wagen of huurwagen. Vrije vertrek-
datum, elke dag van de week

Rondreis 8 nachten 
De hoogtepunten
 · 3 nachten in Bad Mergentheim
 · 2 nachten in Nördlingen
 · 3 nachten in Königsbrunn

Rondreis 11 nachten 
Uitgebreide rondreis
 · 3 nachten in Würzburg
 · 3 nachten in Bad Mergentheim
 · 2 nachten in Nördlingen
 · 3 nachten in Königsbrunn

Rondreis 14 nachten 
De complete ervaring
 · 3 nachten in Würzburg
 · 3 nachten in Bad Mergentheim
 · 2 nachten in Nördlingen
 · 3 nachten in Königsbrunn
 · 3 nachten in Füssen im Allgäu
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Uitgebreide rondreis - 11 nachten
8 nachten zoals hierboven en de bestemming Würzburg wordt toegevoegd als 
beginpunt van de rondreis

Würzburg (3 nachten): het hotel bevindt zich tussen de wijnbergen, aan de 
Main, in een levendige universiteitsstad. Hier logeert u in een historisch huis 
met prachtig zicht. Bezoek in de oude binnenstad de Residentie van Würzburg, 
een voormalig prins-bisschoppelijk paleis (sinds 1981 Unesco-Werelderfgoed). 
De Mariakapel en de Sint-Kiliansdom zijn eveneens een bezoekje waard en ver-
geet de vesting Marienberg, het symbool van de stad, niet.

Würzburg ligt midden in het Frankische wijnland. Hier bevinden zich drie van 
de meest gerenommeerde Duitse wijndomeinen. Geniet van een rondleiding 
in de wijnkelders met een degustatie en beleef de Frankische wijncultuur in 
sfeervol verlichte gewelven. In de lente en zomer zijn de talrijke wijnfeesten 
een aanrader.

De complete ervaring - 14 nachten
11 nachten zoals hierboven en de bestemming Füssen im Allgäu wordt toege-
voegd als eindbestemming 

Füssen im Allgäu (3 nachten): dit stadje is de hoogstgelegen stad van Beieren. 
Hier verblijft u in het romantische hotel Luitpoldpark. In de oude straatjes 
worden middeleeuwse herenhuizen afgewisseld met indrukwekkende barokke 
kerken. Op zo’n 4 km ligt hét sprookjeskasteel uit de regio: het wereldberoemde 
Neuschwanstein, één van de topattracties in Duitsland. Wat verder ligt Schloss 
Hohenschwangau, dat in neogotische stijl opgetrokken is. Dit slot diende als 
zomerresidentie van Ludwig II tot aan zijn dood. Toverachtige uitzichten krijgt 
u tijdens een rondvaart op de Forggensee. Het omringende landschap nodigt 
uit tot ontspanning of stevige bergwandelingen. Avonturiers komen aan hun 
trekken op het Boomkroonpad Skywalk Allgäu. Op 40 m hoogte wandelt u van 
boomtop naar boomtop over een afstand van 540 m!
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Inbegrepen
 · Ontbijt

Rondreis 8 nachten 
 · Ringhotel Bundschu in Bad Mergentheim (zie 
p. 119): 3 nachten in een comfort of superior 
kamer, welkomstdrankje of aperitief van het 
huis, regionale fles wijn

 · NH Klösterle in Nördlingen (zie p. 120): 
2 nachten in een standaardkamer, welkomst-
drankje, 1x 3 gangendiner (1ste avond)

 · Best Hotel Zeller in Königsbrunn (zie p. 122): 
3 nachten in een standaardkamer, welkomst-
drankje, 2x 3 gangendiner (1x inclusief halve 
fles wijn per persoon), stadswandeling in 
Augsburg (2 uur), fles water en fruitmand op 
de kamer

Rondreis 11 nachten
 · Wittelsbacher Höh in Würzburg (zie p. 118): 
3 nachten in een standaardkamer, 3x 3 gangen-
diner, 1 ticket voor het fort Marienberg

 · Ringhotel Bundschu in Bad Mergentheim (zie 
p. 119): 3 nachten in een comfort of superior 
kamer, welkomstdrankje of aperitief van het 
huis, regionale fles wijn

 · NH Klösterle in Nördlingen (zie p. 120): 
2 nachten in een standaardkamer, welkomst-
drankje, 1x 3 gangendiner (1ste avond)

 · Best Hotel Zeller in Königsbrunn (zie p. 122): 
3 nachten in een standaardkamer, welkomst-
drankje, 2x 3 gangendiner (1x inclusief halve 
fles wijn per persoon), stadswandeling in 
Augsburg (2 uur), fles water en fruitmand op 
de kamer

Rondreis 14 nachten
 · Wittelsbacher Höh in Würzburg (zie p. 
118): 3  nachten in een standaardkamer, 3x 
3 gangen diner, 1 ticket voor het fort Marien-
berg. Ringhotel Bundschu in Bad Mergent-
heim (zie p. 119): 3 nachten in een comfort of 
superior kamer, welkomstdrankje of aperitief 
van het huis, regionale fles wijn

 · NH Klösterle in Nördlingen (zie p. 120): 
2 nachten in een standaardkamer, welkomst-
drankje, 1x 3 gangendiner (1ste avond)

 · Best Hotel Zeller in Königsbrunn (zie p. 122): 
3 nachten in een standaardkamer, welkomst-
drankje, 2x 3 gangendiner (1x inclusief halve 
fles wijn per persoon), stadswandeling in 
Augsburg (2 uur), fles water en fruitmand op 
de kamer

 · Luitpoldpark in Füssen im Allgäu (zie p. 124): 
3 nachten in een classic kamer, 3x 4 gangen-
diner, 1 ticket voor het kasteel Neuschwanstein

Niet inbegrepen
 · De huurwagen
 · De verblijfstaksen
 · Het inkomgeld voor de bezienswaardig-
heden die u bezoekt (en niet beschreven bij 
‘Inbegrepen’), alle persoonlijke uitgaven, alle 
maaltijden en dranken niet voorzien in het 
programma

vanaf Prijs per persoon per rondreis

2 persk. 1 persk.
inclusief ontbijt
BAYP0008

8 nachten BAYP0008
A 01/04-31/03 559 699

11 nachten BAYP0009
B 01/04-29/04, 13/07-31/08, 30/10-22/12 779 979
C 30/04-12/07, 01/09-29/10, 23/12-01/01 799 999
B 02/01-31/03 779 979

14 nachten BAYP0010
D 01/04-29/04, 30/10-22/12, 02/01-31/03 1059 1385
E 30/04-12/07, 01/09-29/10 1169 1499
F 13/07-31/08, 1149 1479
G 23/12-01/01 1075 1399

Toeslag per persoon per nacht: Best Hotel Zeller maandag/donderdag 2 persk. 10, 1 persk. 20

Beieren
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Wittelsbacher Höh

Ligging: in een buitenwijk van Würzburg, aan het startpunt van de toeristische 
route 'Romantische Strasse'. Het hotel ligt op een heuvel, boven de stad en 
wijngaarden verheven, in een groene en rustige omgeving. Het is aangenaam 
wandelen naar de historische binnenstad (2,5 km). Ook de toeristische toppers 
bevinden zich op korte afstand (ongeveer 3 km): de Dom, de Residentie van 
Würzburg (voormalig bisschoppelijk paleis, Unesco-Werelderfgoed), het fort 
Marienberg,... In de omgeving: golf, er lopen meerdere wandelpaden doorheen 
de wijngaardheuvels.
Transport: per auto: 506 km (Brussel), 677 km (Parijs), 550 km (Amsterdam). 
Treinstation Würzburg op 3,3 km. Luchthaven Frankfurt op 109 km, Nürnberg op 
116 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: u logeert hier in een historisch Frankisch huis. Voor de inrich-
ting en decoratie liet men zich inspireren door ridders en de middeleeuwen. 
24 Uursreceptie (waar u een kluisje kan huren). Ontbijtbuffet. Het restaurant 
serveert traditioneel Frankische, internationale en seizoensgebonden gerech-
ten. Ook Frankische wijnen kunnen uiteraard niet ontbreken. In de zomer kan 
u bij mooi weer op het panoramisch terras dineren met adembenemend zicht 
op Würzburg en het fort Marienberg. Prachtig! Privéparking (vanaf € 5/24 uur). 
Er is ook een gratis publieke parking op 300 m van het hotel. Oplaadpunt voor 
elektrische auto's (betalend).
Kamers: het hotel beschikt over een totaal van 65 kamers. Wij reserveren voor 
u een comfortabele standaardkamer (15-17 m², max. 3 personen) met een zit-
hoekje. Sommige kamers beschikken over airconditioning. De meerderheid van 
de kamers hebben een terras met wondermooie uitkijk op de omringende wijn-
gaarden, het fort Marienberg en de historische binnenstad van Würzburg.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: 1  kind t/m 11  jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief ontbijt).
Bijzonderheden: huisdieren: € 8/nacht. Het restaurant is 's middags gesloten 
op 24/12, 31/12 en 01/01 en op 26/12 de hele dag, geen halfpension mogelijk.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit Frankisch logeeradres bestaat al meer 
dan 50 jaar. U geniet er van een rustige 
ligging in de heuvels. Vanop het panora-
misch terras heeft u een fantastisch uit-
zicht over de daken van Würzburg en het 
fort Marienberg. De charmante decoratie, 
de attentvolle service en de familiale sfeer 
dragen bij tot een ontspannende vakantie.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BAYV0034 N1

A 01/04-29/04, 13/07-31/08 64 93 35 halfpension
volwassene 31
kind < 12 jaar 15

B 30/04-12/07, 01/09-29/10 83 106 35
A 30/10-23/12, 02/01-31/03 64 93 35
B 24/12-01/01 83 106 35
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining 2 nachten BAYVP034
C 01/04-29/04, 13/07-31/08, 30/10-23/12, 02/01-31/03 145 184
D 30/04-12/07, 01/09-29/10, 24/12-01/01 165 215
Pakketprijs per persoon Charming+ Dining 3 nachten BAYVPA34
E 01/04-29/04, 13/07-31/08, 30/10-23/12, 02/01-31/03 219 269
F 30/04-12/07, 01/09-29/10, 24/12-01/01 239 289

UW VOORDEEL
• 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende nachten 

(01/04/20-31/03/21) (inclusief ontbijt) DINING
 ∙ 2 of 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2 of 3x halfpension
 ∙ ticket voor het fort 
Marienberg

GRATIS
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Würzburg
Deze gemoedelijke en 
dynamische universi-
teitsstad werd in 1945  
getroffen door een 
zwaar bombardement, 
maar daar is nu geluk-
kig niets meer van te merken. Als histori-
sche bisschopsstad zijn hier vele kerken te 
vinden, waarvan de Dom het hoogtepunt 
is. Er zijn tal van gezellige Weinstuben. 
De wijnstad staat dan ook bekend om zijn 
wijnfeesten.
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Ringhotel Bundschu

Ligging: rustig, op 900 m van het centrum met zijn voetgangerszone, gezel-
lige cafeetjes en leuke winkels. U treft er ook tal van historische gebouwen 
zoals het 16de-eeuwse Oude Raadhuis en de classicistische Zwillinghäuser uit 
1780. Het kasteelpark bevindt zich op 500 m, met aansluitend het kuurpark op 
750 m. De fietsroute 'Liebliches Taubertal' (een van de mooiste fietsroutes in 
Duitsland) passeert op slechts 500 m van het hotel. In de wijdere omgeving 
kan u steden zoals Rothenburg ob der Tauber (38 km) of Würzburg (42 km) 
bezichtigen.
Transport: per auto: 476 km (Brussel), 608 km (Parijs), 529 km (Amsterdam). 
Treinstation Bad Mergentheim op 1,2  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: receptie en knusse bar. 's Ochtends staat een uitgebreid ontbijt-
buffet voor u klaar. In het stijlvol ingerichte restaurant bereidt de chef kwali-
teitsvolle gerechten met een Frankische toets (op maandag enkel geopend voor 
hotelgasten, beperkter menu). Op de wijnkaart prijken talrijke lokale wijnen. 
Bij mooi weer kan u ook terecht op het aangename tuinterras. De wellness-
ruimte (200 m², gratis toegang, badjassen en pantoffels betalend) omvat o.m. 
sauna's, een stoombad en een relaxruimte. Massages en behandelingen zijn 
mogelijk (betalend). Fietsen en e-bikes te huur aan de receptie (betalend) 
i.s.m. een externe partner. Niet alle kamers zijn met de lift te bereiken. Gratis 
hotelparking of private parkeergarage vanaf € 8/24 uur.
Kamers: Ringhotel Bundschu telt 60 kamers. Ze zijn comfortabel, elegant en 
hebben een chique uitstraling. We reserveren voor u een comfort kamer (30 m², 
max. 3 personen) of een ruimere superior kamer (35 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen). Ze beschikken over een kussenmenu, schrijftafel, 
zithoek en een tablet met informatie over het hotel en de omgeving.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel).
Kinderen: verminderde prijs voor 1 kind (comfort) of 2 kinderen (superior) t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: verblijfstaks: € 2,95/persoon/nacht (ter plaatse te betalen). 
Het hotel is gesloten 22/12/20-11/01/21.

Een modern viersterrenhotel waar de 
familie Bundschu instaat voor een 
enthousiaste gastvrijheid. U logeert op 
wandelafstand van het centrum van Bad 
Mergentheim, een fascinerend stadje aan 
de Romantische Strasse. Het restaurant 
staat ook buiten de grenzen van de stad 
bekend om zijn voortreffelijke keuken. 
Veel fiets- en wandelmogelijkheden.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
comfort

1 persk.
comfort

2 persk.
superior

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BAYV0036 N1

A 01/04-31/03 70 89 80 kind < 12 jaar 
incl. ontbijt 15
extra bed 
(3de volwassene) 20
halfpension 29

Pakketprijs per persoon Charming+ Fietsen BAYVP036
B 01/04-31/03 199 259 229

UW VOORDEEL
• 6 nachten betalen + 1 nacht gratis (01/04/20-31/03/21) 

(inclusief ontbijt)

Beieren

FIETSEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 dag gebruik fietsen, 
inclusief fietsroutes

GRATIS
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Bad Mergentheim
Dit kuur- en vakantie-
oord ligt pal aan de 
Romantische Strasse, 
de oudste vakantie-
route in Duitsland. Het 
ligt centraal in de schil-
derachtige Taubervallei, omringd door 
glooiende wijngaarden. In de historische 
stadskern kan u fraaie gebouwen uit de 
middeleeuwen, barok en renaissance 
aanschouwen. Een levendige stad met 
een bijzondere sfeer en uitstekende 
kuurmogelijkheden.



www.transeurope.com120

 € 165

HHHH

FR
EEP

NH Klösterle Nördlingen

Ligging: in de historische binnenstad van het middeleeuwse Nördlingen, gren-
zend aan een 13de-eeuws klooster. Het centrale marktplein en de voetgangers-
zone bevinden zich op 200 m. De Sint-Joriskerk situeert zich op 350 m. Breng 
een bezoek aan het geologisch Rieskrater Museum (250 m) dat zich toelegt op 
meteorietkraters, in het bijzonder deze van Nördlinger Ries. Of wat dacht u van 
het Beierse Spoorwegmuseum (1,6 km) waar u o.m. stoomlocomotieven kan 
bewonderen. Vermits deze stad ook een stopplaats aan de Romantische Strasse 
is, zijn de mogelijkheden voor wandel- en fietstochten hier legio. De steden 
München (127 km), Stuttgart (107 km) en Augsburg (70 km) zijn vanaf hier ook 
vlot te bereiken.
Transport: per auto: 564 km (Brussel), 665 km (Parijs), 628 km (Amsterdam). 
Treinstation Nördlingen op 1,2  km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een historisch gedeelte en een modern 
gedeelte waar bijvoorbeeld de kamers te vinden zijn. 24 Uursreceptie. Het aan-
palende 13de-eeuwse klooster heeft een van de meest gefotografeerde gevels 
van de stad. Het Klösterle restaurant behoorde vroeger tot het klooster, origi-
nele details zoals oude houten balken getuigen hier nog van. U kan er genieten 
van een traditioneel Duitse en internationale keuken (lunch en diner). Hier 
staat 's morgens ook een veelzijdig ontbijtbuffet voor u klaar. In de zomer kan u 
plaatsnemen op het buitenterras. Op warme zomeravonden worden er barbecues 
gehouden. Ontspan in de gezellige sfeer van de Tarantelstube bar met een ver-
scheidenheid aan cocktails en wijnen. De wellnessruimte is o.m. uitgerust met 
sauna, stoombad, relaxruimte en fitness. Gratis publieke parking op 500 m of 
privéparking aan het hotel (vanaf € 8,50/24 uur).
Kamers: een totaal van 98 kamers in een hedendaagse stijl. Wij reserveren voor 
u de standaardkamers (23-25 m², max. 2 personen).
Bijzonderheden: kleine huisdieren: € 10/nacht.

Een verzorgd, comfortabel viersterrenhotel 
dat historische charme en eigentijdsheid 
moeiteloos combineert. Grote troef is de 
locatie in het hart van het middeleeuwse 
Nördlingen, toeristische trekpleisters zijn 
dan ook vlot te bereiken. De omgeving 
(aan de Romantische Strasse route) is ook 
perfect voor wandel- en fietsliefhebbers.

A 01/04-31/03 BAYVP037 2 nachten 165 195
B 01/04-31/03 BAYVPA37 3 nachten 219 265

Pakketprijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
Charming+ Dining

DINING
 ∙ 2 of 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 3 gangendiner (1ste avond)
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Nördlingen
Enige stad in Duitsland 
met een geheel 
bewaard gebleven 
stadsmuur. Een andere 
blikvanger is de 90 m 
hoge toren van de Sint-
Joriskerk die prachtig zicht biedt op de 
kronkelende straatjes van de stad en de 
inslagkrater van Nördlinger Ries. In het 
centrum staan talrijke bouwwerken uit de 
middeleeuwen en de renaissance. De vele 
vakwerkhuisjes geven het plaatsje extra 
charme.
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Ringhotel Alpenhof

Ligging: vlotte aansluiting op meerdere autowegen, zeer geschikt dus voor een 
rondreis. De binnenstad van Augsburg (met o.m. het Mozarthuis, de Fuggerei-
wijk en het poppentheatermuseum), Unesco-Werelderfgoed, bevindt zich op 
4,5 km. München ligt op 80 km, het Neuschwanstein-kasteel op 109 km.
Transport: per auto: 671 km (Brussel), 766 km (Parijs), 792 km (Amsterdam). 
Treinstation Augsburg op 6 km. Tramhalte naast het hotel. Prijzen via uw reis-
agent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: de familie Schön baat al sinds 1958 het Ringhotel Alpenhof uit 
samen met een vaste groep medewerkers. Het hotel werd verder uitgebreid en 
bestaat nu uit 3 verschillende gebouwen. Er zijn 2 restaurants: in het gastrono-
misch restaurant Wilde 13 staat een eigentijdse, creatieve keuken centraal. Met 
regionale ingrediënten worden er kunstwerkjes gecreëerd. Het keuken- en zaal-
team won al verschillende Duitse prijzen. Restaurant Zum Schnürshuh is eerder 
informeel, er worden Beierse klassiekers geserveerd in een authentieke, knusse 
sfeer. Het hotel beschikt over twee zonneterassen en tuinen. De wellnessruimte 
van 500 m² omvat o.m. verschillende sauna's, een stoombad, een relaxtuin en 
een ecologisch binnenzwembad (10 x 4 m). Kleine fitness. Verschillende behan-
delingen mogelijk (betalend). Oplaadpunt voor elektrische wagens (betalend).
Kamers: 120 gezellige kamers die elk een persoonlijke toets kregen. Standaard 
(18 m², max. 3 pers.) of een comfort (23 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinde-
ren, met tweepers. bed, kussenmenu, badjassen en gevulde minibar).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse.
Kinderen: kinderbedje gratis. Verminderde prijs voor 1  kind (standaard) of 
2 kinderen (comfort) van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders (zie prijstabel).
Bijzonderheden: huisdieren: € 18/nacht.
Bonus: enkel in de comfort kamers: gratis minibar en gratis toegang tot de 
wellness.

Dit familiaal gerunde hotel (reeds de 
3de generatie) heeft heel wat te bieden: 
2 restaurants, een compleet wellnessaan-
bod, een binnenzwembad, tuinen rondom 
het hotel... De tram (halte vlak bij het 
hotel) brengt u rechtstreeks en vlot naar 
de oude stadskern van Augsburg, histo-
risch gezien een van de belangrijkste ste-
den van Duitsland. Het ontdekken waard!

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
2 persk.
comfort

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BAYV0035 N1

A 01/04-31/03 vrijdag/zondag 48 72 63 kind 3 < 12 jaar 
incl. ontbijt 34
extra bed (3de volwassene) 36
halfpension volwassene 30

B 01/04-31/03 maandag/donderdag 56 72 80
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking BAYVP035
C 01/04-31/03 235
Pakketprijs per persoon Charming+ Genieten BAYVPA35
D 01/04-31/03 280

Beieren

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een comfort 
kamer

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x regionaal 4 gangendiner
 ∙ gratis toegang tot de wellness
 ∙ 3 dagen gratis openbaar vervoer en 
voordeeltarieven voor de musea en 
vrijetijdsvoorzieningen

 ∙ ticket voor het Fugger&Welser Museum 
(belevenismuseum)

GENIETEN
 ∙ 3 nachten in een comfort kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstaperitief
 ∙ 1x 3 gangen streekmenu
 ∙ 1x 4 gangengdiner
 ∙ gratis toegang tot de wellness
 ∙ 3 dagen gratis openbaar vervoer en voordeeltarieven voor de musea en 
vrijetijdsvoorzieningen

 ∙ ticket voor het Fugger&Welser Museum (belevenismuseum)
 ∙ stadswandeling met gids
 ∙ geschenkje (koekjes)
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Augsburg
In Augsburg valt er 
veel te beleven voor 
cultuur- en geschie-
denisliefhebbers. In 
15 v. Chr. stichtten de 
Romeinen deze stad 
die uitgroeide tot financieel centrum, 
handelsmetropool en kunststad. U treft er 
kanalen, bruggen, fonteinen, gildehuizen, 
kerken en een stadhuis in renaissance-
stijl. Bezoek zeker een van de interessante 
musea die de stad rijk is.
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Best Hotel Zeller

Ligging: dit hotel ligt in het centrum van het plaatsje Königsbrunn. Cafeetjes, 
restaurants en winkels zijn in de directe omgeving te vinden. Het centrum 
van Augsburg bevindt zich op 12 km (bushalte met directe verbinding iedere 
20 minuten op 5 minuten stappen van het hotel). Deze stad werd in 2019 tot 
Unesco-Werelderfgoed verklaard omwille van zijn bijzonder watermanagement-
systeem met een aquaduct, mooie fonteinen, kanalen en talrijke bruggen. De 
stad München situeert zich op 76 km. Ook een bezoek aan de Beierse Alpen met 
het sprookjesachtige kasteel Neuschwanstein (92 km) behoort tot de mogelijk-
heden.
Transport: per auto: 689 km (Brussel), 784 km (Parijs), 822 km (Amsterdam). 
Luchthaven München op 83 km. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel wordt familiaal uitgebaat door de 3de generatie. U wordt 
er vriendelijk onthaald en de receptie is 24/24 uur voor u beschikbaar. In de 
ruime hotellounge is het aangenaam verpozen. Er is een gezellige hotelbar 
op de benedenverdieping van het hotel. In het restaurant worden seizoens-
gebonden gerechten bereid en tevens Beierse en Zwabische klassiekers (richt-
prijs 3 gangenmenu vanaf € 25). Het hotel beschikt ook over een zonne terras 
(seizoensgebonden). U kan even op adem komen in de kleine maar goed uit-
geruste wellnessruimte met o.m. een Finse sauna, een stoombad en een stilte-
ruimte met loungezetels. Gratis parking aan het hotel, u kan ook opteren voor 
de parkeergarage (vanaf € 5/24 uur).
Kamers: de 71 comfortabele en hedendaags ingerichte kamers garanderen u een 
aangenaam verblijf. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², voor max. 
3 personen) die o.m. is uitgerust met een queensize bed of 2 aparte bedden, 
antiallergisch beddengoed en een bureautje.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bijzonderheden: kleine huisdieren: € 10/nacht (op aanvraag). Het restaurant 
is gesloten op zon- en feestdagen.

In dit familiaal gerund hotel staat de derde 
generatie voor u klaar. Ze staan garant 
voor een gemoedelijke sfeer en attente 
service. De typisch Beierse gastvrijheid en 
de comfortabele kamers zorgen ervoor dat 
u zich hier snel thuis zal voelen. De mooie, 
historische stad Augsburg ligt vlakbij. 
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

inclusief ontbijt
BAYV0033 N1

A 01/04-31/03 vrijdag/zondag 50 79 24
B 01/04-31/03 maandag/donderdag 60 99 20
Pakketprijs per persoon Charming+ Ontdekking BAYVP133
C 01/04-31/03 aankomst vrijdag 199 259
D 01/04-31/03 aankomst zaterdag/donderdag 225 319

UW VOORDEEL
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-08/04/20, 14/04/20-

19/04/20, 02/06/20-09/06/20, 16/07/20-19/07/20, 23/07/20-06/09/20, 
15/10/20-18/10/20, 22/10/20-25/10/20, 05/11/20-08/11/20, 12/11/20-
15/11/20, 19/11/20-22/11/20, 26/11/20-29/11/20, 10/12/20-13/12/20)

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 3 gangendiner 
(1x inclusief 1/2 fles huiswijn)

 ∙ stadswandeling in Augsburg 
(2 uur)

 ∙ 1x koffie met gebak in Café Müller
 ∙ fles water en fruitmand op de 
kamer(cumuleerbaar met het 
voordeel 3+1)

GRATIS
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Königsbrunn (Augsburg)
In Augsburg valt er 
veel te beleven voor 
cultuur- en geschie-
denisliefhebbers. In 
15 v. Chr. stichtten de 
Romeinen deze stad 
die uitgroeide tot financieel centrum, 
handelsmetropool en kunststad. U treft er 
kanalen, bruggen, fonteinen, gildehuizen, 
kerken en een stadhuis in renaissance-
stijl. Bezoek zeker een van de interessante 
musea die de stad rijk is.
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Vienna House Easy München

Ligging: het hotel is gelegen in het trendy distric Neuhausen-Nymphenburg, 
omringd door verschillende boutiquewinkels, barretjes en gezellige restaurants. 
Schloss Nymphenburg ligt op 3 km. Op de Marienplatz, het centrale plein van de 
stad, vindt elk jaar de traditionele kerstmarkt plaats (3,6 km). De Allianz Arena, 
het stadion waar Bayern München speelt, bevindt zich op 12 km.
Transport: per auto: 767 km (Brussel), 828 km (Parijs), 825 km (Amsterdam). 
Metrostation Rotkreuzplatz op 400 m, verbinding naar Hauptbahnhof (centrum) 
in 5 minuten. Treinstation Hauptbahnhof op 2,6 km. Prijzen via uw reisagent of 
www.transeurope.com.
Faciliteiten: het hotel is haar geschiedenis niet vergeten. Het hele gebouw, 
van lobby tot kamers, is ingericht in het thema van cinema en films. Het Vienna 
House is zeer hip, trendy en verzorgd. Het hotel beschikt over een sauna (beta-
lend) en fitness. Privéparking € 19/24 uur.
Kamers: in één van de 94 individueel ingerichte kamers (17-22 m²) voelt u zich 
even een filmster. Hoogwaardige stoffen en materialen. Wij reserveren voor 
u een standaardkamer (20 m², max. 3 personen) met zicht op de straat. Met 
make-up spiegel.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (3 gangen, 
bediening aan tafel, kindermenu (gratis t/m 6 jaar)).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bijzonderheden: huisdieren: € 15/nacht. Het restaurant is gesloten op zondag, 
geen halfpension mogelijk. Het hotel is gesloten 19/09/20-04/10/20.

Het voormalige Arcona hotel werd onlangs 
gerenoveerd en omgevormd tot een hip en 
modern Vienna House hotel. Zeer mooi en 
verzorgd met leuke gimmicks die verwij-
zen naar de wereld van het witte doek. Het 
ligt in een leuk en bijzonder district maar 
toch kort bij het historische centrum van 
München (5 minuten met de metro).

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.

standaard
1 persk.

standaard
extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BAYV0032 N1

A 01/04-19/04 62 103 41 halfpension
volwassene 35
kind 7 < 17 jaar 33

B 20/04-17/12 70 111 41
A 18/12-31/12 62 103 41
C 01/01-31/03 64 104 41

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 42 dagen 

voor afreis) (niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis (03/04/20-19/04/20, 

24/07/20-07/09/20, 30/10/20-08/11/20, 18/12/20-29/12/20)
(inclusief ontbijt)

Beieren

GRATIS

München
München is een indruk-
wekkende metropool 
die voor elk wat wils 
biedt: de Frauenkirche 
die na 1944 volle-
dig heropgebouwd 
werd; het paleis Residenz, gebouwd 
over een periode van 500 jaar; Schloss 
Nymphenburg, een 17de eeuws paleis 
met prachtige barroke facade. Een wande-
ling in de Engelse tuinen (373 ha), of de 
typische Biergartens behoort ook tot de 
mogelijkheden.
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Luitpoldpark

Ligging: centraal gelegen in het gezellige stadje Füssen, vlak bij het stadspark. 
Vanaf het hotel wandelt u vlot naar de vele winkels, restaurantjes en cafés. Het 
wereldberoemde Neuschwanstein, het meest bezochte kasteel van Duitsland, 
ligt op 4 km. U kan er zich ook per koets laten heenvoeren. Bezoek zeker het 
kasteel Lechfall, het klooster Sankt Mang en de abdij van Ettal. De prachtige 
omgeving nodigt uit tot wandelen.
Transport: per auto: 775 km (Brussel), 828 km (Parijs), 829 km (Amsterdam). 
Het centraal station van Füssen bevindt zich op slechts 100 m. Bushalte (o.a. 
naar het kasteel) op 50 m. Prijzen via uw reisagent of www.transeurope.com.
Faciliteiten: hartelijk onthaal aan de 24 uursreceptie. Lui's Lounge & Bar (open 
in het weekend) werd in 2019 volledig gerenoveerd. Hier kan u terecht voor 
trendy cocktails, lekkere snacks en koffiespecialiteiten. Het sfeervolle restaurant 
Kurfürst von Bayern serveert gastronomische diners in een elegant kader. In 
het typisch Beierse etablissement Almrausch geniet u van een koel biertje en 
regionale specialiteiten. U komt helemaal tot rust in het aantrekkelijk well-
nesscenter (1.500 m²) met fitness, sauna's, stoombad, infraroodcabine, bubbel-
baden en relaxatieruimte (gratis toegangelijk voor de hotelgasten). Massages 
en schoonheidsbehandelingen zijn betalend. Ondergrondse parkeergarage vanaf 
€ 12/24 uur.
Kamers: kwaliteitsvolle materialen in combinatie met houten meubilair creëren 
een sfeer van luxe en ruimte in de 131 kamers. Ze beschikken o.a. over een 
make-upspiegel en vast tapijt. We reserveren voor u een classic kamer (min. 
20 m²) voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension mits toeslag (4 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 6 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders, 1 kind van 7 t/m 11  jaar geniet 50% korting. Inclusief 
ontbijt.
Bijzonderheden: verblijfstaks: €  2,20/persoon/nacht (ter plaatse te beta-
len). Huisdieren: € 10/nacht. 01/05/20-31/10/20: min. 2 nachten op vrijdag en 
zaterdag.

Romantisch logeeradresje in de middel-
eeuwse stad Füssen. Het culinaire aanbod 
en het bijzonder aantrekkelijke wellness-
center dragen bij tot het wel slagen van uw 
verblijf in deze mooie Beierse regio. Niet te 
missen is uiteraard het wereldberoemde 
kasteel Neuschwanstein; u kent het 
ongetwijfeld uit boeken, prenten en films.

vanaf Prijs per persoon per nacht
2 persk.
classic

1 persk.
classic

extra
bed 3

Toeslagen per persoon
per nacht/dag

inclusief ontbijt
BAYV0028 X1

A 01/04-30/04 66 115 54 halfpension 34
B 01/05-31/10 zondag/donderdag 92 164 80
C 01/05-31/10 vrijdag/zaterdag 99 178 94
D 01/11-31/03 68 116 55

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 42 dagen voor afreis) 

(niet cumuleerbaar)
• 3 nachten betalen + 1 nacht gratis of 6 nachten betalen + 2 nachten gratis 

(01/11/20-31/03/21)
(inclusief ontbijt)

GRATIS
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Füssen im Allgäu
Op een hoogte van 
800 m is dit de hoogst-
gelegen stad in Beieren. 
Glooiende heuvels, 
steile rotswanden en 
diepblauwe meertjes 
zorgen voor een sprookjesachtig decor. 
Het is ook een historische stad met een 
groot cultureel aanbod. Het vermaarde 
kasteel Neuschwanstein inspireerde Walt 
Disney voor het bouwen van het kasteel 
van Doornroosje in Disneyland.
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ONTDEKKING

IN BEIEREN EN HET 
ONVERGETELIJKE 
SPROOKJESKASTEEL 
NEUSCHWANSTEIN

Hotel Luitpoldpark HHHH 
5 dagen

Dag 1: aankomst en onthaal. Het hotel is centraal gelegen 
in Füssen, een historische stad met een groot cultureel 
aanbod. U verblijft vlak bij het stadspark en bent er 
omringd door talrijke winkels, restaurantjes en cafés; 
niets ontbreekt voor een alleraardigst verblijf. Diner in 
het hotel.
Dag 2: ontbijtbuffet. Füssen situeert zich op een hoog-
te van 800 m en is meteen de hoogstgelegen stad van 
Beieren. Glooiende heuvels, steile rotswanden en diep-
blauwe meertjes zorgen voor een schilderachtige setting. 
Vanuit Füssen vertrekken meerdere aangename wandel- en 
fietsroutes. Achteraf kan u even ontspannen en bijpraten 
in het Wiener Café met pianobar. Diner. 
Dag 3: ontbijtbuffet. Het wereldberoemde kasteel 
Neuschwanstein ligt op 4  km en is het meest bezochte 
kasteel van Duitsland. Het inspireerde Walt Disney bij het 
bouwen van het kasteel van Doornroosje in Disneyland®, 
echt een plaatje. U kan er zich ook per koets laten heen-
voeren. Een bezoekje aan het aantrekkelijk wellnesscenter 
van het hotel (1.500 m²) is een mooie afsluiter van uw 
dag. Diner.
Dag 4: ontbijtbuffet. Ga vandaag het kasteel Lechfall, het 
klooster Sankt Mang en de abdij van Ettal bekijken, zeer 
de moeite. De pittoreske, groene omgeving nodigt uit tot 
wandelen of fietsen. Diner.
Dag 5: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
 · 4 nachten 
 · Ontbijtbuffet
 · 4x halfpension
 · 1 ticket voor het kasteel Neuschwanstein
 · Toegang tot het wellnesscenter 
(behandelingen zijn betalend)

Prijs per persoon op basis van een classic 2 persoonskamer geldig 
01/04/20-30/04/20, 01/11/20-31/03/21
Vrije aankomstdatum, elke dag
Van 01/05/20-31/10/20 betaalt u € 475 

Voordeelpakket exclusief vervoer
BAYVP028

vanaf
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 
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Formaliteiten
∙ De Belgische identiteitskaart of een Nederlands paspoort. Kinderen onder de 12 jaar moeten een Kids-ID 

hebben.
∙ Reizigers van een andere nationaliteit moeten navragen bij de bevoegde instanties welke formaliteiten 

zij moeten vervullen.
∙ Raadpleeg bij twijfel uw reisagent of de ambassade van het land dat u wenst te bezoeken.
∙ Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.diplomatie.belgium.be (België) of www.anvr.nl/

reisinformatie/bestemmingen.aspx (Nederland)

Hotels
∙ Onze hotels stralen vaak de charme en de eigenheid uit van de streek die u straks bezoekt. Wij ga-

randeren de beste verhouding prijs/kwaliteit – van eenvoudig tot luxe. Elk hotel werd persoonlijk 
gecontroleerd volgens strenge normen inzake ligging, netheid, service en onthaal. We hebben gepoogd 
zo objectief mogelijk een algemene beoordeling te geven van elk hotel. We zijn hiervoor uitgegaan van 
de indrukken door ons opgedaan tijdens ons inspectiebezoek, voorafgaand aan de publicatie van de 
brochure. Dit is onze persoonlijke mening.

∙ Accurate beschrijvingen en realistische verwachtingen: als we niet expliciet vermelden en/of in een pic-
togram aanduiden dat er bijvoorbeeld een bar of airconditioning aanwezig is, dan is dit niet het geval. 
Extra faciliteiten en/of voorzieningen worden in pictogrammen aangeduid en/of in de hotelbeschrijving 
vermeld (bv. fitness, wellness,...). Wanneer er extra faciliteiten en/of voorzieningen worden aangeduid 
en/of vermeld, dan zijn die in principe steeds betalend, ook als we dit niet expliciet vermelden. Een 
dienst is slechts gratis als we dit uitdrukkelijk aangeven in de beschrijving, of expliciet aangeven in 
het gebruikte pictogram (bv. gratis wifi). En zelfs dan kan de hotelier naderhand beslissen (gratis) 
voorzieningen en activiteiten toch betalend te maken of te schrappen. Soms is een waarborg vereist. 
Bovendien zijn alle voorzieningen niet steeds open. Sommige faciliteiten kunnen toegankelijk zijn voor 
niet-hotelgasten.

∙ Speciale wensen: u verkiest bv. kamers naast mekaar of een specifiek dieet: dan kunt u dit bij reservering 
vermelden. We geven uw wensen door aan de hotelier, die hiermee in de mate van het mogelijke reke-
ning zal houden, maar we kunnen u dit geenszins garanderen. Wanneer uw wens een noodzaak is voor 
het welslagen van uw reis, dan wordt het een essentie. Dit moet bij reservering uitdrukkelijk opgegeven 
worden. Vraagt u een essentie na bevestiging van de reservering en is het antwoord negatief, dan gelden 
de gebruikelijke voorwaarden bij annulering.

∙ Alleenreizende jongeren: reserveringen vanaf 18 of 21 jaar naargelang het hotel.
∙ Bij reservering dient u het juiste aantal personen per accommodatie op te geven, ook baby’s, zoniet kan 

u ter plaatse geweigerd worden of moeten bijbetalen.
∙ Aankomst vanaf 15 of 16 uur naargelang het hotel. Op de dag van vertrek dient u de kamer tussen 10 en 

12 uur te verlaten, naargelang het hotel.
∙ De kamergrootte kan nogal verschillen. De opgegeven oppervlakte is een indicatie (gemiddelde in een 

2 persoonskamer, inclusief badkamer). In authentieke en historische gebouwen is elke kamer anders. 
Binnen eenzelfde kamertype kunnen er verschillen zijn.

∙ Tweepersoonskamers: meestal met 2 éénpersoonsbedden. Verkiest u een tweepersoonsbed, gelieve dit 
op te geven.

∙ Eénpersoonskamers: kleiner en soms wat minder comfortabel. Bovendien vrij duur, gezien slechts be-
perkt voorhanden. De meeste hotels bieden evenwel een tweepersoonskamer aan voor bezetting door 
1 persoon. Dit wordt in de hotelbeschrijving aangegeven met ‘tweepersoonskamer voor alleengebruik’.

∙ Extra bed 3/4: tweepersoonskamers met 1 of 2 extra plooi- of sofabedden, dus beperkt qua ruimte voor 
3/4 personen, alsook qua comfort en privacy, vandaar iets goedkoper.

∙ In de brochure of op het beeldscherm zult u soms de begrippen ‘king’ of ‘queen’ zien verschijnen. De 
termen slaan op de bedden: een kamer van het type ‘king’ heeft een groot bed (ca. 180 cm x 200 cm), 
een kamer van het type ‘queen’ heeft een minder breed bed (ca. 160 cm x 200 cm)

∙ Kamers met tussendeur en kamers voor rolstoelgebruikers zijn steeds op aanvraag bij reservering (vol-
gens beschikbaarheid).

∙ Balkon en terras: niet noodzakelijk met stoelen en/of tafel. De afmetingen kunnen sterk verschillen.
∙ Pay-tv: betalend filmkanaal via de televisie op de kamer. Ook internet, wifi, playstation en andere 

spelconsoles zijn betalend, tenzij anders vermeld. Gratis wifi betekent niet noodzakelijk breedband/snel 
internet. Sommige hotels bieden gratis internet aan met een beperkte snelheid, en vragen een toeslag 
voor breedband/snel internet.

∙ Satelliettelevisie betekent niet noodzakelijk Nederlandstalige zenders, wel buitenlandse zenders.
∙ Airconditioning en verwarming: soms individueel, soms centraal gestuurd. En soms beperkt tot de 

heetste maanden of tot enkele uren per dag. In bepaalde oudere hotels kan de airconditioning soms 
luidruchtig zijn.

∙ Waardevolle voorwerpen: huur een kluisje!
∙ Zelfs als u een toeslag hebt betaald voor zeezicht bv., dan moet u soms genoegen nemen met een eerder 

beperkt uitzicht.
∙ Zwembad: openluchtzwembaden zijn meestal slechts enkele maanden van het jaar open, naargelang de 

weersomstandigheden. Een onderhoudsbeurt, een technisch probleem of evenement kunnen het open-
stellen van binnen- en buitenzwembad verhinderen. Soms niet toegankelijk voor baby’s en kinderen.

∙ Wij hanteren overal de term ‘ligstoel’. Dit kan al dan niet een dekstoel zijn, een ligzetel of een ligbed 
met of zonder matras. Bepaalde types (bv. cabana) met toeslag.

∙ Wellnesscentra: meestal niet toegankelijk onder de 16 jaar. Minderjarigen moeten steeds vergezeld zijn 
van de ouders.

∙ De meeste hotels bieden een ontbijt aan in buffetvorm. Het buffet kan variëren, naargelang de categorie 
van hotel, naargelang de bezetting en naargelang de gewoonten van de streek die u bezoekt, van be-
perkt (enkel koud) tot copieus (warme en koude gerechten). Bij lage bezetting kan het buffet wegvallen 
(bediening aan tafel).

∙ Regime: tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief ontbijt, halfpension of volpension. Halfpension 
betekent ontbijt en avondmaal. Uw verblijf begint met het diner op de dag van aankomst en eindigt 
met het ontbijt op de dag van vertrek. In vol pension is ook het middagmaal i nbegrepen. In de meeste 
hotels (zie beschrijving) is het avondmaal met bediening aan tafel. De dranken zijn niet inbegrepen, 
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen voor half- en volpension gelden niet op feestdagen, bv. 
kerst en nieuwjaar. We vermelden de sluitingsdagen van het restaurant zoals meegedeeld door de hote-
lier. Hij kan die achteraf wijzigen of extra sluitingsdagen inlassen. 

∙ Sommige hotels hanteren een dresscode.
∙ Meestal bepaalt u zelf de duur van uw verblijf en is de aankomstdag vrij. Sommige hoteliers eisen 

evenwel een minimumverblijf.
∙ Ter plaatse te betalen: facultatieve diensten zoals kinderbedje (0 t/m 2 jaar, per kamer 1 bedje), par-

king, huisdieren... Als u van deze diensten gebruik wil maken, dan dient u dit bij reservering op te ge-
ven. Parking volgens beschikbaarheid. Idem voor het kinderbedje. De vermelde prijzen zijn richtprijzen.

∙ Parking: in open lucht en niet afgesloten.
∙ Huisdieren (max. 1 per kamer) enkel toegelaten in de hotels waar dit expliciet wordt aangeduid met 

een pictogram, afhankelijk van het hotel gratis of betalend, en steeds op aanvraag bij reservering. Niet 
toegelaten in de bar, restaurant, op het strand,... De opgegeven richtprijzen (rubriek Bijzonderheden) 
kunnen wijzigen. Zorg voor een inentingsbewijs tegen hondsdolheid en een Europees paspoort. Zie ook 
www.health.belgium.be/dieren

∙ Recepties, huwelijksfeesten, e.a.: kunnen doorgaan in het hotel en enige hinder veroorzaken voor de 
gewone gasten. Wij worden hiervan nooit vooraf verwittigd.

∙ Prepaid creditcards worden niet aanvaard.

VERZEKERINGEN 
BELGIË/NEDERLAND 

PROTECTIONS 
REISVERZEKERINGEN
Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote 
drama’s. Vertrek dus niet zonder bescherming!
Indien u de reis niet haalt, betalen wij u de 
kosten terug. Sluit de verzekering af bij de 
reservering van uw reis.

WAARBORGEN
A. Annulering
Annulatie- of wijzigingskosten tot € 10.000
Vrijstelling bij annulering: € 50 per persoon 
beperkt tot € 100 per dossier
- Ziekte, ongeval of overlijden van de verze-

kerde, de partner, een familielid tot in de 
2e graad, de gastheer, de beroepsvervanger 
of een reisgezel

- Dekking van chronische of reeds 
bestaande ziekte indien er medisch gezien 
geen enkele tegenindicatie bestond voor 
het uitvoeren van de reis op het ogenblik 
van de boeking van de reis én van het 
afsluiten van de verzekering!

- Verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- Ontslag wegens economische redenen
- Herexamen
- Echtscheiding of feitelijke scheiding
-...

B. Reisbijstand
Bijstand personen
- Medische kosten (vrijstelling van € 25) - 

onbeperkt
- Nabehandelingskosten ten gevolge van een 

reis ongeval tot € 5.000
- Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlij-

den
- Vervroegde terugkeer wegens dringende 

reden
- Extra verblijfskosten bij natuurramp, 

epidemie of medische redenen
- Familiale bijstand in het buitenland
- Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

Kapitaal reisongeval
- Overlijden € 7.500
- Bij blijvende invaliditeit tot € 15.000

Bagage 1e risico
- Beschadiging, diefstal en niet-aflevering 

(vrijstelling van € 50) tot € 1.250
- Eerste aankopen bij laattijdige aflevering 

(minimum 12 uur) tot € 250

Compensatiereis
Indien u vroeger moet terugkeren door een 
repatriëring, krijgt u een waardebon. Daar kan 
u later opnieuw mee op reis gaan.

Optie bijstand voertuig
Geldig in Europa voor voertuigen van maxi-
mum 8 jaar oud.
- Pechverhelping en sleepdienst
- Opsturen van wisselstukken
- Repatriëring van het voertuig en de inzit-

tenden bij immobilisatie
- Vervangingschauffeur

PREMIES
A: Annulering: 4,5% (min. € 15 per persoon)
B: Reisbijstand: 2% (min. € 10 per persoon)
A+B: ALL-IN: 5% (min. € 20 per persoon)
Deze pagina is slechts een beknopt overzicht 
van de algemene voorwaarden en heeft geen 
enkele contractuele waarde

In samenwerking met
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Appartementen
Aankomst tussen 16 en 18 uur, vertrek voor 10 uur. Waarborgsom te betalen 
ter plaatse: op het einde van uw verblijf wordt deze som u terugbetaald, 
na controle en na aftrek van eventuele kosten ingevolge beschadiging of 
schoonmaak (ter plaatse of nadien teruggestort). Het bedrag hebben we bij 
de beschrijving vermeld. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor 
de waarborgsom te verhogen, of alsnog een waarborgsom te vragen, zonder 
ons daarvan te verwittigen. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid 
dragen voor de heffing en/of terugbetaling van de waarborgsom. Alle toesla-
gen (bv. eindschoonmaak) zijn ter plaatse te betalen.

Ook voor late beslissers
Onverwacht een paar snipperdagen vrij? Plots zin om er eens uit te vliegen 
of iemand te verrassen? We hebben zelfs tot vlak voor afreis nagenoeg steeds 
een kamer voor u, en reserveren kunt u tot enkele uren voor vertrek.

Huwelijksreizen en groepsreizen
We werken graag geheel vrijblijvend voor u een interessante offerte uit, op 
maat, volgens uw budget via uw reisagent.

Tickets voor...
We reserveren voor u de beste plaatsen voor theater, ballet, musical,... Raad-
pleeg uw reisagent voor actuele informatie. Wijzelf rekenen hiervoor geen re-
serveringskosten aan (voor zover u ook het hotel bij ons geboekt hebt), maar 
de ticketbureau’s rekenen een commissie of forfaitaire reserveringskosten aan 
(20% of meer). Tickets kunnen alleen worden geannuleerd of gewijzigd op 
basis van herverkoop.

Foto’s
De foto’s in deze brochure geven een waarheidsgetrouwe indruk van uw reis-
bestemming en uw logement. De afgebeelde foto’s zijn slechts voorbeelden. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen kamertypes worden afgebeeld die we niet 
opnemen in de brochure.

Roken
In de meeste Europese landen geldt er een rookverbod in de horeca en op alle 
publieke plaatsen. Ook zowat alle hotels zijn rookvrij.

Excursies
De excursiemaatschappij behoudt zicht het recht voor af te wijken van het 
voorgestelde programma.

Logementsprijzen in de brochure
∙ Gebaseerd op contractprijzen: per persoon per nacht, inclusief btw (tarief op 

het ogenblik van druk van de brochure) en meestal inclusief ontbijt (zie p. 8)
∙ Gebaseerd op dagprijzen: voorwaarden van het tarief bij uw reisagent of op 

www.transeurope.com (zie p. 9)

Verblijfstaks
Deze taks, geheven door de lokale autoriteiten, is niet in de reissom inbe-
grepen. De verblijfstaks dient u ter plaatse aan de hotelier te betalen. Waar 
mogelijk wordt het bedrag van de verblijfstaks in de rubriek Bijzonderheden 
vermeld. De lokale autoriteiten kunnen in een later stadium alsnog besluiten 
het bedrag van de verblijfstaks te wijzigen.

Topdata en beursdata
Bijvoorbeeld Nieuwjaar, Pasen,... en belangrijke internationale evenementen. 
De data werden ons opgegeven door de hotelier op het ogenblik van druk van 
de brochure. De hotelier behoudt zich het recht voor deze data te wijzigen. We 
zullen u informeren via de reisagent over dergelijke wijzigingen.

Rondreizen, Charming+ en Lucky Deal
Niet cumuleerbaar met de overige voordelen vermeld bij de hotelbeschrijving; 
eventuele maaltijden zijn steeds exclusief dranken (tenzij anders vermeld); 
de niet-gebruikte diensten (overnachtingen, maaltijden, bezoeken,...) worden 
niet terugbetaald; deze formules zijn niet wijzigbaar en niet annuleerbaar.

Autovakanties
Afhankelijk van het land gelden er specifieke voorschriften (bv. milieuvig-
net in Duitsland, winterbanden in GH Luxemburg,...). Wij informeren u via 
uw reisdocumenten,. Daarenboven adviseren wij u ook de gespecialiseerde 
website van uw automobielvereniging te consulteren voor de meest actuele 
informatie.

Problemen ter plaatse?
Schakel onmiddellijk de hotelreceptie, vervoer- of excursiemaatschappij in. 
Probeer de zaak ter plaatse op te lossen. In de meeste gevallen zal voor een 
bevredigende oplossing gezorgd worden, terwijl een klachtenbrief achteraf 
gedane zaken meestal geen keer doet nemen. Wij verwijzen in dit verband 
ook naar art. 7 van de Bijzondere Reisvoorwaarden m.b.t. non-conformiteit 
tijdens de reis: zie p. 131.

Onvoorziene crisissituaties tijdens de reis
In uitzonderlijke gevallen kunt u tijdens uw reis worden geconfronteerd met 
een crisissituatie (bv. een bosbrand), en kan communiceren met familie of 
thuisblijvers bemoeilijkt worden. Wij raden de reizigers met de Belgische na-
tionaliteit aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlansde Zaken (dit 
via www.travellersonline.diplomatie.be). Het ministerie zal in crisissituaties 
informeren, en de communicatie en ondersteuning faciliteren. Reizigers met 
de Nederlandse nationaliteit kunnen te allen tijde het contactcenter van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken contacteren op +31 247 247 247.

Uw mening telt!
Kwaliteit en service zijn onze eerste zorg. Laat ons uw mening kennen via het 
online evaluatieformulier.

Capita Selecta
Deze Capita Selecta zijn geldig bij opmaak van de brochure. De vol-
ledige en actuele tekst van ‘Goed om te weten’ kunt u consulteren op 
www.transeurope.com/nl-be/goed-omte-weten.html
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STANDAARDINFORMATIEFORMULIER 
VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN
De combinatie van reisdiensten die u wordt 
aangeboden, is een pakketreis in de zin van 
Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet 
van 21 november 2017 betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangemen-
ten en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle 
EU-rechten die voor pakketreizen gelden. 
T-HL Belgium NV is ten volle verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van de volledige pak-
ketreis.

T-HL Belgium NV beschikt ook over de wette-
lijke verplichte bescherming om u terug te be-
talen en, indien het vervoer is inbegrepen in de 
pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent 
wordt. Verzekerd tegen financieel onvermogen 
bij het Garantiefonds Reizen o.v.v., Metrologie-
laan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

- Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, 
zal de reiziger alle essentiële informatie over 
de pakketreis ontvangen.

- De aansprakelijkheid voor de goede uitvoe-
ring van alle reisdiensten die in de overeen-
komst zijn opgenomen, berust altijd bij ten 
minste één professioneel.

- De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of 
gegevens inzake een contactpunt via welk hij 
contact kan opnemen met de organisator of de 
reisagent.

- De reiziger kan de pakketreis, met inacht-
neming van een redelijke termijn en eventueel 
tegen de betaling van extra kosten, aan een 
andere persoon overdragen.

- De prijs van de pakketreis kan alleen worden 
verhoogd indien specifieke kosten toenemen 
(bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks 
uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgeno-
men, en in elk geval niet later dan twintig da-
gen vóór het begin van de pakketreis. Indien 
de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs 
van de pakketreis kan de reiziger de overeen-
komst opzeggen. Indien de organisator zich 
het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, 
heeft de reiziger recht op een prijsverminde-
ring wanneer de relevante kosten zouden af-
nemen.

- Ingeval een van de essentiële elementen van 
de pakketreis, met uitzondering van de prijs, 
aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de 
overeenkomst zonder betaling van een opzeg-
vergoeding opzeggen en krijgt hij een volle-
dige terugbetaling. Indien de professioneel 
die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de 
pakket reis vóór het begin van de pakketreis 
annuleert, heeft de reiziger recht op terug-
betaling en, indien passend, op een schade-
vergoeding.

- De reiziger kan de overeenkomst in uitzon-
derlijke omstandigheden zonder betaling van 
een opzegvergoeding vóór het begin van de 
pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er 
op de plaats van bestemming ernstige veilig-
heidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevol-
gen zullen hebben voor zijn pakketreis.

- Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst 
te allen tijde vóór het begin van de pakketreis 
opzeggen tegen betaling van een passende en 
gerechtvaardigde opzegvergoeding.

- Indien na het begin van de pakketreis aan-
zienlijke elementen van de pakketreis niet 
zoals afgesproken kunnen worden geleverd, 
moet een geschikt alternatief arrangement 
aan de reiziger worden aangeboden, zonder 
extra kosten. Indien de diensten niet worden 
uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering 
van de pakketreis en de organisator dit pro-
bleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de 
pakket reisovereenkomst zonder betaling van 
een opzeg vergoeding opzeggen.

- In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd 
zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reizi-
ger ook recht op een prijsvermindering en/of 
schadevergoeding.

- De organisator is verplicht reizigers die in 
moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

- Indien de organisator of de doorverkoper in-
solvent wordt, zullen de betaalde bedragen 
worden teruggestort. Indien de insolventie 
van de organisator of, indien van toepassing, 
de doorverkoper na het begin van de pakket-
reis intreedt en het vervoer in de reis of de 
vakantie inbegrepen is, wordt er voor repa-
triëring van de reiziger gezorgd. T-HL Belgium 
N.V. heeft zich van bescherming bij insolventie 
voorzien bij Garantiefonds Reizen. Wanneer 
diensten door de insolventie van T-HL Belgium 
N.V. niet worden verleend, kunnen reizigers 
met deze entiteit of, in voorkomend geval, 
de bevoegde autoriteit contact opnemen 
(Garantie fonds Reizen®, Metrologielaan 8, 
B-1130 Brussel, www.gfg.be, tel. 02/240 68 00, 
info@gfg.be).

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLEN COMMISSIE REIZEN  
VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN. 

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 wor-
den geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereen-
komst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door 

een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover 
deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van 

vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte 
tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels 
van het land van bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis over-

eengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid 

van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bij komende 

kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste 

datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visum-

verplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een 
visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegver-
goeding;

7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan 

de reiziger. 
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van 

de pakketreisovereenkomst.
 Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de door verkoper alle 

nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn 
voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator 
en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator 

of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de over-
eenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. 
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt 
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, 
met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstands-

verplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organi-

sator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag 
wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet verge-

zelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschil-

lenbeslechting; 
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen 
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te 

checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien 

de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreis overeenkomst 
aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof 

of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, 

die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met 
inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, 
of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
 Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een 

daling van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen 

zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor 

het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging 
en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trek-
ken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de 
organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereen-

komst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het 

saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te 

betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de over-
eenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voor-

waarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiter lijk 7 dagen voor het begin 

van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document 
of een pdf, op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 
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7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst over-
neemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschul-
digde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit 
de overdracht. De organisator stelt degene die de overeen komst overdraagt in 
kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de door-
verkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden ver-
oorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uit-

zondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig 
veranderen, tenzij: 
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals 

bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een 

van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of 
niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan ko-
men, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, 
dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te 
brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de 

pakket reis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, ten-

zij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn 

besluit; 
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven 

termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëin-
digd wordt, en 

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de 
prijs ervan. 

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende 
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis 
verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijs vermindering. 

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en 
de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle 
betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opge-
zegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, 
kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de rei-
ziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis 
wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiter-
lijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan 

zes dagen; 
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes 

dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee 

dagen duren
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijd-

bare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin 
van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij 
voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadever-
goeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het 

begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot be-
taling van een opzegvergoeding aan de organisator. 

 In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van 
de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. 

 Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt 
het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis 
verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik 
van de reisdiensten. 

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijd-
bare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen heb-
ben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestem-
ming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegver-
goeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst 
op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling 
van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak 
maken op een bijkomende schade vergoeding. 

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die 
door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele 

non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereen-
komst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt 
uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
1° onmogelijk is, of 
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate 

van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 
 Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger 

recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig 
artikel 15. 

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf 
te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet 
nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- 
conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt 
de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrange-
menten aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 

 Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van 
lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsver-
mindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts 
afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereen-
komst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoerei-
kend is. 

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van 
de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde 
rede lijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst 
zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, 
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de 
pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring 
van de reiziger.

 Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reizi-
ger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voor-
komend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht 
op prijsvermindering en/of schadevergoeding. 

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, 
niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken 
in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige 
accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op 
personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwan-
gere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke 
medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het 
begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken ver-
voerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan 
beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering 
van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pak-
ketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of 
klachten zonder vertraging aan de organisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, 
hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij 
zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in 

de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de 
organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd 
gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen 
voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de 
door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode 

waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de 
organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator 
voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schade-
vergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aan-
toont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
1° de reiziger; 
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst 

begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon wor-
den voorzien of voorkomen, of 

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in 

moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke au-

toriteiten en consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het 

vinden van andere reisarrangementen. 
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reizi-

ger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoe-
ding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de 
organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk 

op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reizi-

ger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan wor-
den gezocht. 

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger on-
mogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de 
reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een 
klacht indienen op een bewijskrachtige manier. 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke rege-

ling nastreven. 
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken par-

tijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningspro-
cedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een 
‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen. 

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartij-
dige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke 
verzoening tussen de partijen na te streven. 

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisen-

de partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillen-
commissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillen-
commissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalender-
dagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro 
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan 
slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming 
zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld wor-
den of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis 
(of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillen reglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u); fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be 
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN  
VAN DE GESCHILLEN COMMISSIE 
REIZEN VOOR REISDIENSTOVEREEN-
KOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 
2018 worden geboekt en worden geregeld door 
de Wet betreffende de verkoop van pakketrei-
zen, gekoppelde reisarrangementen en reisdien-
sten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer 
een reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tus-
senpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt 
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (onderne-

mingsnummer, handelsnaam, adres en tele-
foonnummer)

3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehande-

ling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan 

maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die 

bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst 

afsluit, moet aan de organisator en de door-
verkoper alle nuttige inlichtingen verstrek-
ken omtrent hemzelf en zijn medereizigers 
die van belang kunnen zijn voor het sluiten 
of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen 
verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
organisator en/of doorverkoper, mogen die 
kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als 

tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten 
verkoopt stelt een zekerheid voor de terug-
betaling van alle bedragen die hij ontvangt 
van of namens de reizigers, voor het geval 
de reisdienst, door de insolventie niet kan 
worden verleend. 

4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden 
terugbetalingen op verzoek van de reiziger 
zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan 
de reiziger informatie over de interne klachten-
behandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen 

eerst onderling een minnelijke regeling na-
streven. 

6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, 
dan kan elk van de betrokken partijen aan 
de vzw Geschillencommissie Reizen vragen 
om een verzoeningsprocedure op te starten. 
Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen 
een verzoeningsreglement en een “overeen-
komst tot verzoening” bezorgen. 

6.4 Overeenkomstig de in het reglement be-
schreven procedure, zal een onpartijdige 
verzoener daarna contact opnemen met de 
partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven. 

6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een 
bindende schriftelijke overeenkomst vast-
gelegd worden. 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld 

of mislukt deze, dan kan de eisende partij 
desgewenst een arbitrageprocedure instel-
len voor de Geschillen commissie Reizen of 
een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank. 

7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de 
bevoegdheid van de Geschillen commissie 
Reizen te aanvaarden, noch als eisende 
noch als verwerende partij. 

7.3 De organisator of doorverkoper die verwe-
rende partij is kan de arbitrage slechts wei-
geren indien het door de eisende partij ge-
eiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. 
Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalender dagen na ontvangst van de aange-
tekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier 
met een vordering vanaf 1251 euro werd ge-
opend bij de Geschillencommissie Reizen. 

7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld 
door een geschillenreglement, en kan 
slechts worden opgestart na het indienen 
van een klacht bij de onderneming zelf en 
wel zodra vaststaat dat het geschil niet min-
nelijk kon geregeld worden of zodra 4 maan-
den zijn verstreken na het (voorziene) einde 
van de reis (of eventueel vanaf de prestatie 
die aanleiding gaf tot het geschil). Geschil-
len m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel 
door de rechtbanken beslecht worden. 

7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college 
doet, overeenkomstig het geschillenregle-
ment, op een bindende en definitieve wijze 
uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is 
geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie 
Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u); 
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, 
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

Art. 1: De prijs
1.1 De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst of de reisdienstovereenkomst is -behoudens ken-

nelijke materiële vergissing- vast en alle verplichte diensten en toeslagen zijn inbegrepen, behalve deze die, 
ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger contant betaald kunnen worden (bij-
voorbeeld citytaksen). Indien T-HL Belgium NV de reisdienst(en) moet inkopen in een land waar de munteen-
heid niet de euro (€) is (bv. Groot-Brittannië, waar de munteenheid de pond sterling (£) is), dan worden de 
prijzen voor deze reisdienst(en) gebaseerd op een vaste wissel/omrekenkoers. Enkel de prijzen van toepas-
sing bij het afsluiten van de overeenkomst zijn geldig. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst 
worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst of de reisdienstovereenkomst kan de prijs overeenkomstig 
artikel 5 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereen-
komsten enkel worden verhoogd wanneer dit rechtstreeks het gevolg is van veranderingen in:

 1. de prijs van het passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of 
van andere energiebronnen, of

 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die wor-
den geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van 
toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis of de reisdienst van belang zijn.
 T-HL Belgium NV voorziet in de mogelijkheid een prijsverhoging door te voeren na het afsluiten van de over-

eenkomst in de gevallen onder de punten 1 en 2 hierboven vermeld. Bijgevolg heeft de reiziger ook recht 
op een prijsvermindering bij een daling van de onder de punten 1 en 2 hierboven opgesomde elementen. 
Wisselkoersschommelingen zullen geen aanleiding geven tot een herziening van de prijs na het afsluiten 
van de pakketreisovereenkomst of de reisdienstenovereenkomst.

 In het geval van een prijsverhoging of een prijsvermindering zal de organisator de reiziger via een duurzame 
gegevensdrager (mail, papieren document of een pdf) hiervan in kennis stellen, met opgave van een moti-
vering voor die prijsaanpassing en een berekening.

 Bij de berekening van deze prijsaanpassing wordt steeds het principe gehanteerd dat prijsaanpassingen 
netto gebeuren. De prijsaanpassing voor de reiziger zal procentueel gelijk zijn aan de procentuele aanpas-
sing waarmee T-HL Belgium NV wordt geconfronteerd. Aanpassingen van minder of gelijk aan 3% van de 
reisdienst, of van dat deel van de pakketreisovereenkomst waarop de aanpassing slaat, worden niet toege-
past. Is de prijsaanpassing een aanpassing in absolute cijfers dan wordt ditzelfde bedrag verrekend in de 
totaalprijs aan de reiziger gefactureerd. Aanpassingen in min of meer van minder of gelijk aan 25 euro per 
persoon worden niet verrekend.

 Dergelijke prijsaanpassingen kunnen alleen gebeuren tot twintig dagen voor het begin van de pakketreis.
 Indien de doorgevoerde prijsverhoging 8% of meer bedraagt van de initiële totaalprijs, kan de reiziger de 

overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
 Indien een prijsvermindering wordt toegepast behoudt de organisator het recht de administratieve kosten 

af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Deze administratieve kost wordt forfaitair 
bepaald op 50 euro per dossier.

1.2 De prijzen en de voordelen in de brochure opgenomen zijn geldig op het ogenblik van druk. Deze prijzen 
en voordelen zijn steeds beperkt in de tijd en gelden slechts voor een beperkt aanbod. Eens dit aanbod 
uitgeput is kan de dienstverlener beslissen de prijzen en de daarbij horende voordelen niet meer toe te 
kennen. Daarenboven behouden de dienstverleners (hotels, vervoermaatschappijen, huurwagenbedrijven 
en organisatoren van evenementen) zich ook het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren tijdens 
de looptijd van de brochure en ook de toegekende voordelen uit te breiden of in te trekken. Bijgevolg zijn 
de prijzen en de voordelen in de brochure een waarheidsgetrouwe momentopname. Zij kunnen evenwel 
fluctueren afhankelijk van de commerciële politiek van onze dienstverleners.

1.3 Overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pak-
ketreisovereenkomsten en reisdienstovereenkomsten zijn enkel de prijzen die worden gecommuniceerd bij 
het sluiten van de pakketreisovereenkomst bindend. Deze prijzen worden steeds éénduidig vermeld op een 
duurzame gegevensdrager zoals een mail, een papieren document of een pdf. Voor alle communicatie die 
betrekking heeft op de pakketreisovereenkomst of reisdienstovereenkomst kiest de reiziger adres bij zijn 
erkende doorverkoper.

1.4 In de brochure worden de prijzen uitgedrukt per persoon tenzij anders vermeld. Niet inbegrepen zijn ver-
blijfstaksen en kosten voor reispas, visum, inentingen, persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet 
uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.

1.5 Voor dossiers met uitsluitend transport of één of meerdere extra(‘s) (bv. ticket(s) voor (een) evenement(en), 
excursie(s),  entreeticket(s),...) zal een forfaitaire administratiekost, bovenop de normale prijs, van € 15 per 
extra (met een maximum van € 150 per dossier) in rekening worden gebracht.

Art. 2: Betalingsmodaliteiten
Het voorschot bedoeld in artikel 6 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor 
pakketreisovereenkomsten wordt bepaald op 30% van de totale reissom, met een minimum van 125 euro (dat 
minimum mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden).
Indien de reiziger gebruik maakt van het vroegboekvoordeel bedraagt het voorschot op het hotelgedeelte 75%. 
Bepaalde hotels vragen, bij toepassing van het vroegboekvoordeel, integrale betaling van het totale verblijf. In 
voorkomend geval wordt dit uitdrukkelijk bij de hotelbeschrijving vermeld.
Indien u boekt aan variabele dagprijzen kunt u doorgaans kiezen tussen twee soorten tarieven. Een laag tarief 
dat niet wijzigbaar, niet annuleerbaar en integraal vooruitbetaalbaar is (non-refundable tarieven). In voorkomend 
geval bedraagt het voorschot bij boeking 100%. Gaat het om een wijzigbaar en annuleerbaar tarief (refundable 
tarieven) dan gelden de gewone regels (30%).
Het vervoer, de reisverzekeringen, eventuele administratiekosten en alle extra’s (excursies, culturele evenemen-
ten, activiteiten ter plaatse, ...) zijn steeds integraal betaalbaar bij boeking.
Het saldo van de prijs is betaalbaar 1 maand voor de vertrekdatum.

Art. 3: Reisdocumenten
De meeste elektronisch verstuurde reisdocumenten m.b.t. het vervoer zijn geldig en moeten niet meer worden 
omgeruild. Soms moeten de vouchers voor bepaalde extra’s wel nog worden omgeruild. Alle informatie omtrent 
het omruilen wordt dan samen met de voucher meegestuurd.
Bepaalde dossiers vereisen originele documenten, die niet per mail kunnen worden verstuurd. Deze worden dan 
per post verstuurd. Reist u af binnen de 14 dagen, dan sturen wij u deze originele documenten per Taxipost of 
koerierdienst. In dit geval gebeurt dit op risico van de reiziger en zijn de kosten te zijnen laste.

Art. 4: Uitvoering van de pakketreisovereenkomst
4.1 Begin en einde van de uitvoering van de overeenkomst
 De vertrek- en de terugkeerdag dienen als reisdagen te worden beschouwd. Het is mogelijk dat u op die 

dagen niet van alle prestaties kunt genieten (bijvoorbeeld: het ontbijt kan niet worden genomen op de 
terugkeerdag omwille van een vroege terugvlucht). In voorkomend geval wordt geen compensatie voorzien.

 Indien u ook het vervoer bij ons boekt, dan neemt de uitvoering van de overeenkomst een aanvang op de 
luchthaven van vertrek, de opstapplaats van de trein of de aanmeerplaats van de bootreis.

 De uitvoering van de overeenkomst neemt een einde op de luchthaven na de terugvlucht, de afstapplaats 
van de trein bij de terugreis of de afmeerplaats van de bootreis.

4.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst
 Het kan voorkomen dat er in de omgeving van uw hotel bouwactiviteiten plaatsvinden. Meestal gaat het 

dan om de aanleg van nieuwe infrastructuur (wegen, gebouwen,....). Het spreekt voor zich dat wij u zullen 
informeren over die werken waarvan wij op de hoogte zijn.

 T-HL Belgium NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor daden van derden waarmee zij geen contract 
heeft. In dit geval kan de reiziger zich niet beroepen op niet-conformiteit.

 In het laagseizoen, tijdens feestdagen en brugweekends kan het voorkomen dat een aantal faciliteiten, 
winkels en uitgaansgelegenheden gesloten zijn en dat er minder activiteiten kunnen worden uitgeoefend.

 De reiziger wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de belangrijke informatie opgenomen in de 
rubrieken “Kiezen voor Transeurope - substantiële voordelen”, “Altijd een scherpe prijs” en “Goed om te 
weten”. De volledige tekst vindt u op onze website. Een samenvatting werd ook opgenomen in de brochure.

Art. 5: Wijziging van de pakketreisovereenkomst
5.1 Wijzigingen door de reiziger
5.1.1 Voor de reis
 Vraagt de reiziger om een wijziging dan belopen de administratiekosten forfaitair 15 euro per persoon. Dit 

bedrag wordt vermeerderd met de reële kosten aangerekend door de verschillende betrokken dienstverle-
ners. Voor belangrijke wijzigingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot de reisbestemming, het vervoer, 
de hotelkeuze en de datum van vertrek en/of terugkeer, zullen de gewone annuleringsvoorwaarden worden 
toegepast. Voor wijzigingen van reserveringen voor musicals, shows enz... belopen de wijzigingskosten 
doorgaans 100% van de ticketprijs.

5.1.2 Tijdens de reis
 Indien gereserveerde diensten ter plaatse niet worden opgenomen kan geen terugbetaling worden voorzien. 

Alle extra kosten (vervoer, hotel, administratie...) zijn ten laste van de reiziger.
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5.2 Wijzigingen door de organisator
 T-HL Belgium NV kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst 

of de reisdienstovereenkomst voor het begin van de afreis niet een-
zijdig veranderen met uitzondering van de bepalingen in art. 1 van 
de Bijzondere Reisvoorwaarden. Evenwel behoudt T-HL Belgium NV 
zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan te brengen. 
Hiervan zal de reiziger in kennis worden gesteld via een duurzame ge-
gevensdrager (mail, papieren document of pdf). Het wegvallen of aan-
passingen in het programma van een welbepaalde culturele prestatie 
ter plaatse (concert, sportevenement, musical, tentoonstelling....) en 
waarvoor de organisator op verzoek van de reiziger afzonderlijke vou-
chers verstrekt heeft, wordt beschouwd als een onbeduidende veran-
dering, tenzij de reiziger of de doorverkoper uitdrukkelijk heeft aange-
geven dat deze prestatie een essentieel onderdeel is van de geboekte 
reis. Indien dit laatste het geval is zal de organisator dit uitdrukkelijk 
vermelden op de bevestiging van de overeenkomst. Het behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de reiziger en/of de doorverkoper om dit 
controleren. Wij adviseren dergelijke events niet in te plannen op de 
dag van aankomst en/of de dag van vertrek.

 Weersomstandigheden, technische redenen of veiligheidsoverwegin-
gen kunnen de organisator of de vervoermaatschappij ertoe verplich-
ten de voorziene reisroute te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen niet 
ingeroepen worden als wijzigingen aan een essentieel bestanddeel 
van het reiscontract en geven bijgevolg geen recht op compensatie. 
Een tussenstop om technische of andere redenen doet geen afbreuk 
aan het begrip “rechtstreekde vlucht”.

Art. 6. Opzegging van de overeenkomst
6.1 Opzegging door de organisator voor de aanvang van de reis
 De organisator kan conform art. 10.1 van de Algemene Reisvoorwaar-

den van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereen-
komsten de overeenkomst opzeggen indien het in de overeenkomst 
vermelde aantal personen niet wordt bereikt. Hierbij worden de in art. 
10.1 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie 
Reizen voor pakketreisovereenkomsten bepaalde termijnen en proce-
dures gerespecteerd. T-HL Belgium NV kan de overeenkomst ook op-
zeggen indien zij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals oorlogsge-
weld, natuurrampen en epidemieën (niet-limitatieve voorbeelden). In 
deze gevallen zal T-HL Belgium NV overgaan tot terugbetaling van alle 
reeds ontvangen bedragen, zonder dat zij evenwel enige bijkomende 
schadevergoeding zal verschuldigd zijn.

6.2 Opzegging door de reiziger
 De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen voor het be-

gin van de pakketreis. Deze opzegging moet steeds gebeuren met een 
gedateerde duurzame gegevensdrager zoals mail, papieren document 
of pdf. De schriftelijke opzeg wordt verwerkt van maandag t/m vrijdag 
van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Opzeggingen op zon- en 
feestdagen kunnen pas worden verwerkt op de eerstvolgende werk-
dag.

 T-HL Belgium NV maakt gebruikt van volgende gestandaardiseerde op-
zegvergoedingen:

Reisverzekering
De premie van de reisverzekering (bv. annuleringsverzekering) wordt niet 
terugbetaald.

Hotel/appartement/villa/huurwagen
1 Ons vast aanbod

 · Tot 31 dagen voor vertrek: 15% van de totale reissom met een min. 
van € 50/persoon

 · Tussen 30 en 21 dagen voor vertrek: 25%
 · Tussen 20 en 10 dagen voor vertrek: 50%
 · Minder dan 10 dagen voor vertrek of in geval van niet-aanmelding 

(‘no show’): 100% van de totale reissom
 · Voor bepaalde hotels/appartementen kunnen de annuleringsvoor-

waarden afwijken en strenger zijn. In voorkomend geval wordt dit bij 
de beschrijving vermeld.

2 Ons flexibel aanbod (variabele dagprijs)
 100% ongeacht het tijdstip van annulering, tenzij anders vermeld

Indien de annulering van het hotel/appartement/villa (vast of flexibel) tot 
gevolg heeft dat het dossier herleid wordt tot ‘ticket-only’ (transport en/of 
extra(‘s)), dan geldt de forfaitaire administratiekost zoals vermeld in art. 1.5 
van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

Rondreizen/arrangementen/pakketten/excursies en alle overige 
extra’s/promo’s
100% ongeacht het tijdstip van annulering

Vervoer
Terugbetaling kan uitsluitend gebeuren op voorlegging van de originele ge-
annuleerde, niet-gebruikte tickets. Indien een van beide trajecten van uw 
vervoer niet gebruikt wordt, dan is dit traject niet terugbetaalbaar.

· Vliegtuig
* Wanneer het vliegtuigticket is uitgeschreven: 100%
* Wanneer het ticket niet is uitgeschreven: € 10/ticket
* In geval van ‘no-show’ (niet-aanmelding voor de heenvlucht) wordt de te-

rugvlucht automatisch geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij en is 
geen terugbetaling mogelijk

· Overige vervoermiddelen
* 100 % annulerings- en wijzigingskosten

· Reserveringen voor zit-, lig- en bedplaatsen
* 100% ongeacht het tijdstip van annulering

Art. 7. Non-conformiteit tijdens de reis
7.1 Overeenkomstig artikel 12.1 van de Algemene Reisvoorwaarden van 

de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten moet 
de reiziger de organisator zonder vertraging en op een bewijskrachtige 
manier in kennis stellen van een eventuele non-conformiteit die hij tij-
dens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen 
element heeft vastgesteld.

7.2 De reiziger zal de non-conformiteit kenbaar maken aan de dienstverle-
ner of de vertegenwoordiger van de organisator (lokale agent). Naam 
en adres worden steeds duidelijk vermeld op de reisdocumenten. 
Indien de organisator geen lokale vertegenwoordiger heeft neemt de 
reiziger contact op met de doorverkoper van de pakketreis. De non-
conformiteit kan rechtstreeks gemeld worden aan de organisator via 
quality@transeurope.com . Tijdens de kantooruren van de organisator 
(van maandag t/m vrijdag van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 
uur Belgische tijd) kan de non-conformiteit ook gemeld worden op het 
nummer 050/34.64.64. Buiten de kantooruren kan de non-conformiteit 
gemeld worden via het noodnummer op de reisdocumenten vermeld.

7.3 De tegenwaarde van de niet-verkregen diensten kan alleen terugbe-
taald worden mits het indienen van een geschreven attest uitgaande 
van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk wordt vermeld 
welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. Indien de reiziger 
originele tickets heeft ontvangen voor een niet-genoten onderdeel van 
de pakketreis kan terugbetaling enkel gebeuren mits voorlegging van 
deze originele tickets.

7.4 Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opge-
lost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

Art. 8. Andere belangrijke informatie
8.1 Formaliteiten
 De reiziger bevestigt kennis te hebben genomen van de informatie betref-

fende de formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper 
worden medegedeeld.

 Kinderen dienen over de nodige documenten te beschikken. Kinderen 
die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te 
leggen, waarop de ouders hen toestemming verlenen om alleen te reizen 
en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land 
vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun 
adres in België.

 Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden 
met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij 
moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De orga-
nisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij eventuele schade, noch 
voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

8.2 Bagage
 Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling ver-

loren bagage van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen. 
Zonder dit document is het onmogelijk een vergoeding te bekomen. Bij 
transport per autocar dient een attest aan de begeleidende medewerker 
te worden gevraagd.

8.3. Dienstregeling
 Alle doorgegeven dienstregelingen (vlucht- en treinuren) zijn indicatief. De 

reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze 
zowel voor als tijden de reis kunnen gewijzigd worden. Dergelijke wijzigin-
gen worden beschouwd als een onbeduidende verandering in de zin van 
art. 5.2 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

Art. 9. Privacy
De organisator respecteert de privacy van haar klanten. T-HL Belgium NV 
verwijst dan ook uitdrukkelijk naar het door haar onderschreven privacybe-
leid, waarvan de reiziger de integrale tekst kan raadplegen op de website 
www.transeurope.com Om de rechten van de reiziger ten aanzien van de lucht-
vaartmaatschappij conform de Passagiersverordening 261/2004 adequaat 
te kunnen uitwinnen, werkt T-HL Belgium NV samen met Happy Flights bvba 
(www.happyflights.eu).
De reiziger verklaart zich akkoord dat zijn gegevens (beperkt tot de relevante 
persoons- en vluchtgegevens) worden bezorgd aan Happy Flights bvba met 
het uitsluitend doel zijn passagiersrechten in het kader van de Passagiersver-
ordening te vrijwaren. Dit geschiedt in lijn met de geldende wettelijke, regle-
mentaire en supranationale bepalingen ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van natuurlijke personen - in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, 
alsook Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van 
die gegevens.

Art. 10. Aansprakelijkheid
Alle informatie op de website en in de brochure werd te goeder trouw opge-
maakt.
Indien er zich wijzigingen voordoen in de exploitatie, de faciliteiten en de dien-
sten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname 
door de organisator, worden meegedeeld.

Art. 11. Financieel onvermogen
T-HL Belgium is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds 
Reizen o.v.v., Metrologielaan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Art. 12. Afsluitende bepalingen
12.1 Bij een eventuele tegenstrijdigheid tussen de bepalingen opgenomen 

in deze Bijzondere Reisvoorwaarden enerzijds, en de bepalingen van de 
Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, of de 
wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de wet betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 
november 2017 anderzijds, primeren de wet en de Algemene Reisvoor-
waarden van de Geschillencommissie Reizen.

12.2 Indien een van de bepalingen opgenomen in de Bijzondere Reisvoorwaar-
den zou blijken tegenstrijdig te zijn met de bepalingen van de Algemene 
Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, of de de wet betref-
fende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017, doet dit geen afbreuk aan de blijvende 
rechtsgeldigheid van de andere bepalingen van de Bijzondere Reisvoor-
waarden.

12.3 T-HL Belgium NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen aan de Bijzondere Reisvoorwaarden. De Bijzondere Reisvoor-
waarden die van toepassing zijn op het ogenblik van het afsluiten van 
de pakketreisovereenkomst of de reisdienstenovereenkomst zijn deze 
die u op het moment van de boeking op de website van de reisorgani-
sator kunt consulteren en downloaden in een gedateerd pdf-formaat 
(www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html).

      

NEDERLAND
T-HL Belgium NV is lid van de ANVR en aanvaardt de gelden de reis voor-
waarden. Conform artikel 12, lid 2 kunnen de annulerings   voorwaarden 
strenger zijn voor bepaalde hotels, rond  reizen, arrangementen, pak-
ketten, excursies, promo ties en transport tarieven. Voor alle con-
crete details verwij zen we u naar de Belgische reisvoorwaarden of 
www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html

ABTO KWALITEITS LABEL
We zijn lid van de beroepsvereniging ABTO (Association of Belgian Tour 
Operators) die zich tot doel heeft gesteld de kwali teit van de dienst-
verlening binnen de toeristische sector te verbeteren. Dit houdt voor 
u een aantal garanties in. Zo passen wij de reisvoorwaarden toe van 
de Geschillen commissie Reizen vzw. en aanvaarden daarbij alle regle-
menten en beslissingen, bepaald door de Geschillen commissie Reizen 
vzw., inzonderheid tot het Geschillenreglement.

MILIEUTIP
Deze brochure is geld waard. U bekomt ze gratis bij uw reisagent. Bij 
het drukken van deze brochure is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met het milieu. Gooi deze brochure na gebruik niet weg maar geef ze 
door aan familie, collega’s of vrienden. Zo dient er minder papier be-
drukt te worden en spaart u het milieu. 
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