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Geachte klanten,
Beste vrienden,
9 maart 2020 was een mooie dag : wij kregen van onze beroepsfederatie
FBAA de trofee voor de beste website 2020 van alle Vlaamse autocarfirma’s
en tijdens de daarop volgende lentereceptie vertelden wij trots dat al bijna
de helft van onze reizen volzet waren…
En toen kwam Corona … en moesten wij de ene na de andere reis annuleren of
verplaatsen. Wij bleven steeds hopen op een snel herstel en pasten ons altijd
aan aan de constant veranderende maatregelen, maar hebben uiteindelijk
maar 8 van onze 27 reizen kunnen laten doorgaan in 2020.
Het gevolg hiervan is dat er heel wat reizen die niet zijn kunnen doorgaan,
dit jaar terug op ons programma staan. Samen met enkele volledig nieuwe
bestemmingen vormen zij een mooi gevarieerd aanbod, zoals u dat van ons
gewoon bent.
Doordat wij momenteel nog steeds in een onzekere tijd leven, beginnen wij
iets later aan “ons reisseizoen” en gaan wij in 2021 ook geen feestweekend
organiseren. Onze vroegboekkortingen blijven natuurlijk wel bestaan
en verlengen we zelfs tot 15 maart 2021. Meer informatie hierover kunt u
terugvinden op blz. 3.
Tot slot willen wij iedereen bedanken voor de vele hartverwarmende berichten
die wij hebben mogen ontvangen tijdens de voorbije moeilijke periode.
Dit deed altijd deugd en gaf ons moed om te blijven doorgaan !
Familie De Vriendt en het Reizen De Vriendt Team
Ter verduidelijking op hoeveel reisdagen ons hotel bereikt wordt, markeren
we dit bij elke reis met een zonnig icoontje met daarin het aantal dagen
= reisdoel wordt bereikt op 1 dag
1,5 / 2 = 1,5 of 2 reisdagen (met een comfortabele tussenovernachting)
Volg ons ook op

,

en

Cadeautip:

Door de Coronacrisis zijn er in 2020 heel wat vouchers / tegoedbons
uitgeschreven. Deze blijven gedurende gans 2021 geldig en kunnen gebruikt
worden voor een meerdaagse reis uit onze reisfolder “Exclusieve Autocarreizen
2021” of een dagreis uit onze flyer “Dagreizen 2021”. Vermijd (indien mogelijk)
om het totaalbedrag van uw voucher te spreiden over verschillende kleinere
reizen, gebruik het dus bij voorkeur voor 1 reis…
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Reizigers die mooie reisfoto’s
hebben, mogen ons die altijd
doormailen.
Wij plaatsen een selectie ervan
op onze sociale media en website
www.reizendevriendt.be.
Reisverslagen zijn ook steeds
welkom.
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Vroegboekkorting :
Tot 15 maart krijgt u op iedere boeking van een reis
van minstens 4 dagen 10 € kor ting per persoon
en per reis, op een reis van 2 of 3 dagen krijgt u
5 € korting / persoon.
Deze kortingen zijn cumuleerbaar met eventuele kortingbons, tegoedbons/vouchers of een reischeque/cadeaubon, maar enkel geldig op reizen uit deze reisfolder.
Wegens Corona vragen wij om bij voorkeur telefonisch, via onze website of mail
te boeken, maar wie toch liever langskomt om te boeken gaan wij uiteraard ook
ontvangen (mits opvolging van de veiligheidsmaatregelen). Vanaf 9 januari tot 15
maart 2021 kunt u ook op zaterdag bij ons terecht (tussen 9 en 12 uur).

Moeders verwenweekend
Het ideale moederdag cadeau om uw moeder of vrouw mee te verrassen! Alle moeders/vrouwen worden tijdens dit
reisje in de bloemetjes gezet. In de Champagnestreek bezoeken we de steden Laon en Reims, genieten we van een heuse
“Champagneproeverij” van 3 gerenommeerde merken en bezoeken we Champagne Lecomte in Vinay (met eveneens een uitgebreide proeverij). Neem daar twee uitgebreide diners, inclusief wijn en 1 x aperitief bij en u weet dat het genieten wordt…
Uiteraard mogen de mannen ook mee “als chaperon”.
Verblijfshotel Logis Bagatelle ** : alle kamers hebben douche, wc, telefoon en tv.
De keuken is bekroond met twee sterren van “Logis de France” en zal u met zijn
buffetten zeker weten te bekoren.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, een Champagneproeverij, 1 x Champagne
aperitief, het bezoek (met proeverij) aan Champagne Lecomte en een kleine
attentie.
Afreisdatum 1: zaterdag 24 april 2021
Afreisdatum 2: zaterdag 8 mei 2021 (9/5 = Moederdag)
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

2 dagen
2 dagen
€ 215
€ 200
€ 25

Pfälzer Bergland
Een goede vakantie ligt vaak dichterbij dan u denkt: De Pfalz ligt op nog geen 300 km van bij ons. Het is de tweede grootste
Duitse wijnbouwregio en wordt het Toscane van Duitsland genoemd. Het klimaat is er opvallend mild, de glooiende wijngaarden zijn getooid met wijnranken, amandelbomen en cipressen. Het machtige Pfälzerwald en bergland is nooit ver weg
met zijn ongerepte landschappen en haast ondoordringbare wouden. Daarin genesteld liggen fleurige stadjes en typische
wijnboerderijen, die deze streek een geheel eigen bekoring geven. De Pfalz is een juweeltje als reisbestemming.
Verblijf in het IBB hotel **** prachtig gelegen in het centrum van Ingelheim. Het
restaurant bevindt zich op de bovenste etage, zodat u tijdens het ontbijt en de
diners kunt genieten van een prachtig uitzicht op de ontwakende stad. Het restaurant zorgt voor het heerlijke Duitse en regionale eten. De wijn in het hotel
komt van de eigen streek. Elke kamer heeft douche, haardroger, wc, flatscreen tv
en wifi. Er is een stijlrijke hotelbar en in de lobby vind u een 24u/24 koffie bar.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrankje, wijnproeverij en alle uitstappen
Afreisdatum: donderdag 13 mei 2021 (O.H.H)
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

4 dagen
€ 475
€ 455
€ 95
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Lente in Mainland & Spessartwald
Wie naar Duitsland komt stuit op een ware schatkist vol bezienswaardigheden. Schitterende bouwwerken uit alle tijden
liggen als parels in het Duitse landschap tussen het Mainland en Spessart. Historische steden en schilderachtige dorpen die
er uitzien als in de middeleeuwen met een verscheidenheid aan architectonische stijlen. De speelse loop van de Main zoekt
zenuwachtig zijn weg tussen de groene bergen van het Spessartwald. Dit gebied behoort tot een groot aaneengesloten
natuurgebied, een groene verleiding met de klank van de stilte. De spreekwoordelijke gastvrijheid kleurt het dagelijks leven
en de mooie natuur.
Hotel Jägerhof *** superior is een gerenommeerd hotel met een attente, vriendelijke
service. De meesterkok Fabian Roth slaagt erin traditiegetrouwe gerechten op een
culinaire manier te bereiden voor onze gasten. Het hotel beschikt over een mooie bloementuin en terras, lift, salon en zithoek. Alle mooie en nette kamers zijn uitgerust met
douche, wc, telefoon en tv.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, 2 x viergangen avondmenu en alle uitstappen.
Afreisdatum: zaterdag 22 mei 2021 (Pinksteren)
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 340
€ 325
€ 42

Normandië & Bretagne
Blonde graanvelden, heuvelachtige landschappen met beukenhagen en dennenbossen. Daartussen de typische vakwerkhoeven, omgeven door fris groene weiden, met grazende koeien die zorgen voor de kazen van Camembert, Pont-l’Evèque
en Boursin. De zee die de Normandische en Bretoense kusten omspoelt, zorgt voor indrukwekkende uitzichten, maar
ook voor een overvloed aan lekkere vis- en schaaldieren. We bezoeken Honfleur, Cancale, Granville, Lisieux, Étretat en
Mont-Saint-Michel, “ het wonder van het Westen”. Aan de landingsstranden van 6 juni 1944 wordt eveneens aandacht
geschonken.
Verblijf in Hotel Les 13 Assiettes* * * : overnachting in mooie bungalows, gelegen in een
prachtig bloemenpark met openluchtzwembad. Alle kamers zijn voorzien van douche,
wc, tv en telefoon. In het stijlvolle restaurant met “le classement 2 cheminées” van
“Logis de France “ kunt u genieten van een verfijnde en heerlijke regionale keuken.
Extra’s inbegrepen: een glaasje Calvados, een welkomstdrink, alle uitstappen,
Nederlandstalige gidsbegeleiding en een gastronomisch afscheidsdiner.
Afreisdatum: maandag 14 juni 2021
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

5 dagen
€ 625
€ 598
€ 80

Balade Champenoise
Een buitengewoon avontuur van gastronomie en bubbels in de Champagne … De vereniging van de wijnboeren van Côteaux
Sud d’Epernay heet u van harte welkom voor een heel uitzonderlijke dag met champagnedegustaties rond een “sneukeltocht” waarvan u kan genieten in het hartje van de wijngaarden. U legt een aangeduid parcours af van ongeveer 8 km, met
6 gastronomische haltes, telkens geanimeerd door muzikanten. Een uitzonderlijke dag van genieten, wandelen en champagne à volonté ! Aangepaste wandelschoenen en enige conditie zijn aangewezen.
Verblijfshotel Campanile Dizy *** dit rookvrije hotel beschikt naast een restaurant over
een bar/lounge, net als gratis wifi en een tuin. Alle kamers hebben douche, wc en tv.
Extra’s inbegrepen: bezoek aan champagnehuis Lecomte, viergangenmenu met
aperitief, wijn en water inbegrepen en op zondag de Balade Champenoise: een
unieke wandeling door de wijnvelden met 6 gastronomische etappes en champagne
degustaties à volonté.
Afreisdatum 1: zaterdag 26 juni 2021
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:
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2 dagen
€ 265
€ 253
€ 30

Balade Champenoise
Een buitengewoon avontuur van gastronomie en bubbels in de Champagne … De vereniging van de wijnboeren van Côteaux
Sud d’Epernay heet u van harte welkom voor een heel uitzonderlijke dag met champagnedegustaties rond een “sneukeltocht”
waarvan u kan genieten in het hartje van de wijngaarden. U legt een aangeduid parcours af van ongeveer 8 km, met 6 gastronomische haltes, telkens geanimeerd door muzikanten. Een uitzonderlijke dag van genieten, wandelen en champagne à volonté !
Aangepaste wandelschoenen en enige conditie zijn aangewezen.
Verblijfshotel Auberge Champenoise *** in Moussy : alle kamers hebben douche, wc, telefoon en tv. In het gezellige restaurant genieten we van de regionale
keuken.
Extra’s inbegrepen: op zondag de “Balade Champenoise” en een driegangendiner in het hotel. Op maandag bezoek champagnehuis Lecomte en een
driegangenlunch met aperitief, wijn, water en koffie inbegrepen.
Afreisdatum 2: zondag 27 juni 2021
Prijs halfpension + extra lunch op maandag:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

2 dagen
€ 275
€ 265
€ 30

Denemarken
Maak kennis met de scandinavische cultuur, het liefelijke Denemarken, met zijn lange geschiedenis, het land van sprookjes
van Hans Christian Andersen. Ontdek samen met ons de prachtige oude dorpjes, de rust, de vikingcultuur, de kastelen, de
Deense natuur en zijn bruisende hoofdstad Kopenhagen. We maken een unieke reis door Denemarken en bezoeken o.a. Den
Gamble By, Aarhus stad, het Vikingmuseum te Roskilde, Ribe, Odense (stad van Hans Christian Andersen), de natuur op de
Himmelbjerget, Gram Slot, de Deense hoofdstad Kopenhagen en Egeskov Slot.
In Denemarken op het eiland Seeland verblijven we in een ****hotel te Koge, in Fredericia op het schiereiland Jutland in een ****hotel. In alle
hotels verblijven we in kamers met bad/douche, wc, tv en telefoon. In de sfeervolle restaurants kunnen we dagelijks genieten van uitstekende
regionale of internationale gerechten en van een internationaal ontbijt.
Extra’s inbegrepen: alle autocaruitstappen, ferry-overtochten, rondvaart te Kopenhagen,
bezoek Vikingmuseum Roskilde, Egeskov Slot, Kongernes Jelling Museum, boottocht
Himmelbjerget, toegang Den Gamle By, bezoek Gram Slot. Inclusief Deens dessertenbuffet en Nederlandstalige gidsbegeleiding.
Afreisdatum: zondag 4 juli 2021
Prijs halfpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

7 dagen
€ 1.140
€ 1.094
€ 190

Bodensee & Zwitserland
Aan de mooie Bodensee grenzen Zwitserland, Oostenrijk en het zuiden van het Zwarte Woud. Dankzij het milde klimaat
vindt men hier een overvloedige, mediterrane vegetatie, maar ook een rijke schat aan afwisseling van bergen, bossen,
akkers, wijngaarden en oeverlandschappen. Rondom het meer liggen pittoreske en historische plaatsjes. Hoogtepunten van
deze reis zijn het bloemeneiland Mainau, de Rijnwaterval van Schaffhausen , het rococo kerkje van Birnau en Donauschingen
met de Donaubron.
Gasthof Sternen *** Superior is rustig gelegen in het centrum van het dorp Hausen (Geisingen). Het hotel bezit een zwembad, stoombad, fitnessruimte, infrarood cabine, solarium en lift. Het hotel bestaat uit 3 panden die onderling
met elkaar verbonden zijn. Daar bevinden zich de ruime en nette kamers, voorzien van
alle comfort. Het restaurant staat bekend om zijn gerechten van hoge kwaliteit, de fijne
Duitse keuken, maar ook internationale specialiteiten.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, 1 x specialiteitenbuffet, alle uitstappen, de
inkom van Mainau, 3 middagmalen in ons hotel en Nederlandstalige gidsbegeleiding.
Afreisdatum: zondag 11 juli 2021
Prijs halfpension + 3 middagmalen:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

7 dagen
€ 740
€ 708
€ 120
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Wandelen en genieten in Vorarlberg
Vorarlberg is het meest westelijk gelegen Bundesland van Oostenrijk en een vakantieland bij uitstek, zowel klimatologisch,
natuurkundig als historisch. Tijdens onze begeleide wandeltochten zult u onder de indruk komen van de ruwe en afwisselende natuurpracht die dit vakantiegebied ons te bieden heeft. Genieten zullen we volop kunnen van de lekkere maaltijden
die in ons verblijfshotel geserveerd worden, maar ook van een zelf gevangen forel, op een terrasje, in een berghut, van een
gezellige avond of van de “Gemütlichkeit” …
In het recent vernieuwde Hotel Après Post **** te Stuben verblijven we in mooie en ruime kamers met complete badkamer, telefoon, radio en tv.
In het stijlvolle hotel heerst een gezellige sfeer en kunnen we genieten van een optimale service, daar zorgt de familie Brändl persoonlijk voor.
Ontbijtbuffetten, uitstekende lunches en lekkere viergangendiners zullen er zeker gesmaakt
worden door de lekkerbekken.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, welkomstcocktail, alle uitstappen en begeleide
wandelingen, de visvangstwedstrijd, een verrassingsavond en het galadiner.
Afreisdatum: zondag 18 juli 2021
Prijs volpension (behalve de lunch v/d laatste dag):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

7 dagen
€ 810
€ 772
€ 60

Andorra, land van de Pyreneeën
Het hooggebergte maakt Andorra “het land van de Pyreneeën”. Het speciale klimaat, dankzij zijn beschermde ligging tussen
Spanje en Frankrijk, zorgt voor een gevarieerde geografie met intens en uniek groen, onder een stralende zon. De prachtige
natuur, de pure berglucht, de adembenemende uitzichten en de grote verscheidenheid van fauna en flora, maken van deze
kleinste staat ter wereld een ideale vakantiebestemming. Andorra heeft zijn aloude en immense cultuur in stand gehouden,
alsook zijn aantrekkelijke prijzen. Vanuit onze verblijfplaats bezoeken we schilderachtige plaatjes in Spanje en Frankrijk.
Andorra, het land van de zon, weergaloze natuur en cultuur zal een ongelofelijke indruk nalaten !
Verblijfshotel Nordic **** in echte Andorraanse stijl, is gelegen aan de rand van El Tarter. Dit klassehotel werd smaakvol gedecoreerd. Heerlijke
maaltijden, zowel ’s morgens, ’s middags als ‘s avonds bestaan uit smakelijke buffetten. De kamers zijn uitgerust met telefoon, tv, terras en
aparte badkamer met bad of douche, wc en haardroger. Het hotel heeft verder een bar, verschillende liften, fitness- en wellnessruimte, sauna,
mooie tuin met ligzetels en buitenzwembad.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, wijn (rood, wit of rosé) en water bij de maaltijden
in het verblijfshotel, live piano muziek in de bar, alle uitstappen met Nederlandstalige
gidsbegeleiding, de inkom van het stadhuis van Andorra en een afscheidscava.
Afreisdatum: zondag 18 juli 2021
Prijs volpension (behalve de lunch op de laatste dag):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

8 dagen
€ 960
€ 920
€ 187

Tirol Wildschönau
Oostenrijks Tirol doet ons denken aan natuurschoon: bergen, bossen, meren, gezellige en bloemrijke dorpjes en gemütliche
mensen. Onze schitterende verblijfsregio het “Wildschönaudal” is ongetwijfeld één van de meest idyllische dalen van Tirol.
Het ligt ingesloten door de machtige berggroepen van de Kitzbühler Alpen en het Kaisergebirge. De prachtige uitstappen
die wij er maken, zullen u aangenaam verrassen.
Hotel Auffacher Hof **** is een klassehotel met een prachtige ligging en waar een hartelijke familiale sfeer heerst. Daar zorgt de familie
Stockmayr voor. De luxueus ingerichte kamers hebben allen douche of bad, wc, tv, telefoon, safe, föhn en balkon. Een uitgebreid ontbijtbuffet,
een driegangenlunch en een viergangendiner met menukeuze en groentenbuffet zorgen
ervoor dat we niets te kort komen. Dit traditierijk hotel beschikt over lift, stijlvol restaurant, welness, sauna, gezellige bar, mooi zitsalon en zonneterras.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, tocht per gondelbaan naar de top van de
Schatzberg en Markbachjoch, ingang Wildschönauer museum, Freibad en alle uitstappen.
Afreisdatum: zondag 25 juli 2021
Prijs volpension (behalve de lunch op de laatste dag):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:
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7 dagen
€ 800
€ 765
€ 90

Riviercruise op de Rhône (Provence & Camargue)
Een riviercruise is een ontspannen en uiterst comfortabele vakantie. Aan boord geniet u van een volledige verzorging,
omringd door een vriendelijke en servicegerichte bemanning. Onderweg is er genoeg afwisseling want we zitten steeds
dichtbij de bezienswaardigheden die in vertraagd tempo aan ons voorbijglijden. Wij maken een cruise op de Rhône van de
Gorges de l’ Ardèche, via de Provence tot de Camargue, een reis te midden van landschappen en kunststeden die behoren
tot de mooiste en best beschermde van Frankrijk.
Aan boord van ons **** luxe cruiseschip Rhône Princess vindt u salon, bar, receptie, panoramisch restaurant, zonnedek en boetiek. De tweepersoonshutten zijn
uitgerust met airco, safe, radio en tv en de badkamer met douche, wc en haardroger.
Extra’s inbegrepen: aan boord welkomstcocktail, gala-avond, dansavond, alle
standaarddranken tijdens de maaltijden en aan de bar. Inkom Hospice de
Beaune, Nederlandstalige gidsbegeleiding en alle busuitstappen
Afreisdatum: dinsdag 27 juli 2021
Prijs All-In (aan boord):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskajuit:

7 dagen
€ 1.265
€ 1.210
€ 345

Parijs & Versailles
Dankzij haar grandioze verleden, haar toonaangevende culturele leven en bonte nachtleven is deze sfeervolle metropool een
wereld op zich. Een smeltkroes van historische avant-garde architectuur, beroemde musea, statige gebouwen, lanen en pleinen. De attractieve atmosfeer is overal aanwezig. Door nauwkeurig uitgewerkte rondritten en begeleide stadswandelingen
kunnen we u onnoemelijk veel laten zien van Parijs centrum. Ook het indrukwekkende kasteel en de prachtige tuinen van
Versailles gaan we uitgebreid bezoeken.
Hotel Ibis Paris Porte de Bercy *** is rustig gelegen in het stadsgedeelte van
“Bercy”, dus vlot bereikbaar en kort bij het historische centrum. De ruime en nette
kamers zijn voorzien van tv en telefoon, afzonderlijke badkamer met douche, wastafel en toilet. ’s Morgens worden we verwend met een rijkelijk ontbijtbuffet. De
avondmalen nemen we in een nabijgelegen restaurant.
Extra’s inbegrepen: Nederlandstalige gidsbegeleiding, diners met wijn en
water inbegrepen, inkom kasteel en tuinen Versailles en alle rondritten.
Afreisdatum: woensdag 4 augustus 2021
Prijs half pension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 350
€ 335
€ 60

Helgoland en de Hanzesteden
Ontdek met ons Helgoland, een uniek eiland in de Noordzee met zijn roodgekleurde rotskust die 47 meter hoog uit de zee
omhoog rijst. Dit 1,7 km² kleine eiland zal een bijzondere indruk nalaten. In de nog onbekende deelstaat “Nedersaksen”
bezoeken we enkele prachtsteden waaronder de beroemde Duitse Hanzesteden Bremen en Hamburg. De Lüneburger Heide
is een mooi natuur – en cultuurlandschap, onbekende stadjes met vakwerkhuizen weerspiegelen er de levenswijze van de
afgelopen honderd jaar. Laat u inspireren door Helgoland en Nedersaksen.
Best Western Hotel Achim Bremen *** is ideaal gelegen als uitvalsbasis voor ons programma. Het hotel beschikt over een lift, salon, zithoek
en zonneterras. Het ontbijt is in buffetvorm en zeer uitgebreid. De avondmalen worden in een vlakbij gelegen restaurant genomen. Alle ruime
en moderne kamers zijn voorzien van satelliet-tv, een volledig uitgeruste badkamer, gratis
wifi en koffiefaciliteiten.
Extra’s inbegrepen: de bootvaart naar Helgoland, inkom Raadshuis Münster + inkom
Lüneburg of Celle, alle uitstappen, Nederlandstalige gidsbegeleiding en de lunch op de
laatste dag.
Afreisdatum: zondag 8 augustus 2021
Prijs half pension + lunch laatste dag:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

6 dagen
€ 725
€ 693
€ 100
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Berlijn
Berlijn is uit onze recente geschiedenis niet weg te denken en blijft als jongste hoofdstad van Europa een magneet voor
alles wat trendy en uitdagend is, een smeltkroes van oud en nieuw, een draaischijf tussen Oost en West. Berlijn is een
fascinerende stad en een bruisende metropool, waar wij u graag mee naartoe nemen. De indrukwekkende koepel van het
Rijksdaggebouw, het futuristische Sony-Center, de restanten van de Berlijnse muur, de Topografie des Terrors of Checkpoint
Charlie, de charmante gratie van Schloss Charlottenburg of de kastelen in Potsdam, de gezellige winkelstraten en pleintjes
zoals Gendarmenmarkt of Hachesche Höfe … Alle highlights krijgt u te zien tijdens deze vijfdaagse citytrip!
Ons verblijfshotel is het Abacus Tierpark Hotel****, waar we vanuit heel wat kamers ook
effectief een zicht hebben op het groene landschap van de dierentuin. De smaakvol ingerichte
kamers beschikken over tv, radio, telefoon, minibar en een complete badkamer. Er is een uitstekend restaurant, een wintertuin met buitenterras, een grote wellness, fitness en een bar.
Extra’s inbegrepen: alle rondritten, Nederlandstalige gidsbegeleiding en een boottocht.
Afreisdatum: zaterdag 14 augustus 2021
Prijs halfpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

5 dagen
€ 530
€ 505
€ 90

Tirol – Nassereith
Voor velen is Oostenrijk het vakantieland bij uitstek. Nassereith in Tirol ligt in het Gurgltal aan de voet van het Mieminger
gebergte. Het prachtige decor waarin vele landelijke gemeenten hun isolement ontgroeiden, zonder hun eigenheid prijs te
geven. Tirol heeft zijn eigen charme, zijn eigen levensstijl en zijn eigen tradities. Wij bieden u een hoogstaand programma
aan vanuit een kwaliteitshotel dat zeer centraal gelegen is.
Hotel Gurgltalblick *** ligt nabij het centrum van Nassereith. De kamers zijn mooi
en comfortabel ingericht, voorzien van een badkamer met bad of douche, wc, haardroger, tv, kluisje en zithoek. Dit gezellige hotel heeft een stijlvol restaurant, bar,
lift, salon, tuin en mooi terras met ligstoelen. De dag begint met een ontbijtbuffet
en verder goede twee-of driegangenmaaltijden met saladebuffet.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, muziekavond, foto- en bingo-avond,
grillbuffet met muziek, rondrit met autotreintje en alle uitstappen.
Afreisdatum: zondag 15 augustus 2021
Prijs vol pension (behalve lunch laatste dag):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

8 dagen
€ 880
€ 840
€ 105

Wandelvakantie Lot en Périgord
In Lot en Périgord vinden we vele stadjes en karakteristieke dorpen die nog steeds baden in een middeleeuwse sfeer. De
natuur is er verrassend afwisselend, heuvelachtig en groen in al zijn tinten en Rocamadour is één van de mooiste plaatsen
van Frankrijk. Wij gaan het allemaal al wandelend ontdekken… Het is ook een uitgelezen bestemming voor echte levensgenieters, omdat de plaatselijke keuken beantwoordt aan alle eisen van de fijnproever. Met daar nog het mooie weer, de
ongedwongen sfeer, de vele rivieren en de “duizend en één” schitterend gerestaureerde kastelen bij is dit echt een topbestemming !
Ons verblijfshotel Hotel Château ** is een gezellig Frans familiehotel in het centrum
van Alvignac. Alle kamers zijn kraaknet en voorzien van douche, wc, tv en telefoon.
In het rustieke en sfeervolle restaurant worden regionale lekkernijen geserveerd,
bereid door de chefkok Monsieur Perrier en vergezeld van een uitstekende landwijn.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen en begeleide wandelingen, welkomstdrink,
landwijn en water tijdens de avondmalen
Afreisdatum: zondag 22 augustus 2021
Prijs half pension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:
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8 dagen
€ 860
€ 830
€ 175

Côte d’ Azur
Van oudsher de vakantiebestemming bij uitstek. Wereldberoemd om zijn palmbomen en mimosa, stranden en bloemenvelden. De azuurblauwe kust is een aaneenschakeling van ontelbare badplaatsen zoals Nice, Menton, Cannes en Monaco. Het
bergachtige binnenland herbergt een prachtige natuur langsheen “Les 3 Corniches” maar ook een rijk historisch verleden in
Grasse en Paul-de-Vence. Onze verblijfsplaats is gekozen om zijn uitstekende ligging, als uitgangspunt naar diverse bezienswaardigheden aan zee en het hinterland. Deze reis bezorgt u ongetwijfeld enkele onvergetelijke vakantiedagen.
Club Vacanciel *** de Roquebrune/Argens biedt een panoramisch uitzicht over het Esterelmassief. De accommodatie beschikt over 58 kamers
en 40 villa’s die verspreid liggen over het park. Alle kamers en villa’s hebben een eigen
balkon of terras en zijn allen voorzien van lcd-tv, telefoon en een complete badkamer. Het
hotel heeft een panoramisch restaurant, een bar, een lounge en een bibliotheek.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, Nederlandstalige gidsbegeleiding gedurende
gans de reis, welkomstaperitief, wijnen naar believen bij de maaltijden in het verblijfshotel en de avondanimatie.
Afreisdatum: zondag 29 augustus 2021
Prijs volpension (in ons verblijfshotel):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

8 dagen
€ 895
€ 860
€ 140

Ostfriesland aan de Nordseeküste
Een reis naar een nog onbekende deelstaat Nedersaksen. Ooit was dit gebied samen met de huidige Nederlandse provincie
Friesland “de thuishaven” van de Germaanse volksstam der Friezen. De ongerepte stranden nodigen er uit tot wandelen.
Zelfs de bondskanselier Angela Merkel komt er regelmatig uitwaaien. Bij deze eenvoudige natuurschoonheid ontdekken we
ook de charme van historische steden en dorpen, nog steeds de weerspiegeling van hun Friese identiteit en tradities. Ons
bezoek aan de scheepswerven “Meyer”, waar ’s werelds grootste cruiseschepen op stapel staan, zal u zeker verbazen.
Hotel Up’t Fehn *** is centraal en rustig gelegen met lift. Alle kamers zijn uitgerust met een volledige badkamer (douche, wc en haardroger), tv en telefoon. De
dag wordt gestart met een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds is er een 3-gangen avondmaal.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, ingang en bezoek aan het kasteel Bad
Bentheim, de scheepswerf Meyer en het bloemenrijk van Wiesmoor.
Afreisdatum: donderdag 2 september 2021
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

4 dagen
€ 430
€ 410
€ 60

Amsterdam & Zaanse Schans
De stad is gebouwd op een honderdtal eilandjes die onderling verbonden zijn door meer dan duizend bruggen. De vele
grachtengordels uit de Gouden 17de eeuw zorgen voor indrukwekkende herenhuizen die de stad een eigen karakter gaven
met veel charme. Door zijn kleinschaligheid liggen alle bezienswaardigheden op wandelafstand. Bovendien kunnen echte
cultuurliefhebbers hun hart ophalen in de verbazingwekkend talrijke musea. Beleef Amsterdam met ons, het is gezelligheid
troef op de toplocatie van Nederland. De Zaanse Schans is een uniek stukje Nederland, waarin de 18e en 19e eeuw herleven,
vol houten huisjes, molens, schuren en werkplaatsen.
Grand hotel Amstelveen **** is schitterend gelegen in het residentiële Amstelveen, op een boogscheut van het centrum. In de zeer ruime hotelkamers is er wifi, flatscreen-tv, een luxe badkamer met ligbad en aparte douche, afzonderlijk
toilet, haardroger, koelkast, koffie- en theefaciliteiten en een kluis. ‘s Morgens genieten we er
van een uitgebreid “live cooking” ontbijtbuffet en ’s avonds van een driegangendiner.
Extra’s inbegrepen: gidsbegeleiding gedurende de ganse reis, alle busuitstappen, een
boottocht en het bezoek aan het Koninklijk Paleis.
Afreisdatum: vrijdag 17 september 2021
Prijs halfpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 350
€ 333
€ 60
9

Najaarsweekend aan de Côte d’ Opale
De regio Picardië bezit een gevarieerde rijke natuur en is verrassend veelzijdig. Bekende toppers langs de Côte d’Opale zijn
de Cap Blanc-Nez, Cap Gris-Nez en de historische stad Boulogne sur Mer. Montreuil sur Mer, waar wij in een geweldig hotel
logeren, is één van de mooiste steden aan de opaalkust. Saint-Valery-sur-Somme is een charmante middeleeuwse stad en
uitwaaien kunnen we in stijl aan de elegante badplaats Le Touquet-Paris-Plage. Ook de stad Amiens bezoeken we met de
Kathedraal Notre-Dame (Werelderfgoed van de Unesco) en de oude schilderachtige wijk Saint-Leu. Een weekendreis “in stijl”
met zeer veel afwisseling.
Hôtel Hermitage *** is een prestigieus 19e eeuws gebouw in het hart van het historische centrum van Montreuil-sur-Mer en een “Hôtel de
Charme”, dat staat voor elegantie, chique en gezelligheid… Er is een sfeervolle lounge bar, een
klein terras, een fitness en gratis wifi. Alle kamers bieden eersteklas faciliteiten met o.a. tv
en een badkamer met bad/douche, wc en haardroger. In een rustiek en chique kader in Britse
stijl genieten we van lekkere diners en van een uitgebreid ontbijtbuffet.
Extra’s inbegrepen: Nederlandstalige gidsbegeleiding en alle uitstappen.
Afreisdatum: zaterdag 25 september 2021
Prijs half pension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 360
€ 346
€ 80

Musikherbst am Wilden Kaiser / Tirol
Rond deze tijd is de natuur in Tirol op zijn mooiste. De groene bergflanken beginnen te verkleuren en de bergtoppen dragen
een fijn laagje vroege wintersneeuw. Ontdek met ons de mooiste natuurplekjes van het Tirolerland. In combinatie met
“Musikherbst am Wilden Kaiser” waar de “Superstars” van de Duitstalige volks- en schlagermuziek optreden, met Hansi
Hinterseer, Andy Borg, Howard Carpendale, Marc Pircher, enz… Een muzikale reis om van te jodelen!
Ons verblijfshotel *** in de omgeving van Ellmau is smaakvol ingericht. Alle kamers zijn voorzien van alle comfort met bad/douche, wc, telefoon, tv en radio. Verder beschikt dit gastvrije hotel o.a. over een lift en een bar. In het stijlvolle restaurant worden 3-gangen diners en het
ontbijtbuffet geserveerd. Vanaf dag 2 is het avondmaal telkens om 18 uur, zo kunnen we tijdig vertrekken voor de muziekavonden.
Extra’s inbegrepen: gereserveerde plaatsen voor de “Traditions” avond, de
Stimmungsabend, de “Schlagermuziek” avond en de Sterrenparade, alle uitstappen met
een bootvaart op de Aachensee, Frühschoppen (incl. gebruik berglift Kitzbühler Alpen)
en de grote traditionele boerenmarkt in Ellmau.
Afreisdatum: dinsdag 5 oktober 2021
Prijs halfpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

6 dagen
€ 757
€ 720
€ 70

Feestcruise op de Rijn : Muziek Jaren ’60
Na wat vrije (shopping) tijd in Straatsburg gaan we aan boord van ons schip dat speciaal werd versierd volgens het thema
“Jaren ’60 muziek”: Herontdek Elvis Presley, de Beatles, de Rolling Stones, Johnny Hallyday, Cliff Richard, Adamo, enz… Keer
terug naar de hippie-tijd met Peace and Love. Tijdens de vaart kunnen we de mooie Rijnoevers bewonderen tot we aanleggen voor de avond. Na het diner wordt de avond al dansend voortgezet op de tonen van het thema “jaren ‘60” tot de late
uurtjes. Op zondag kunnen we, naast het heerlijke ontbijt en middagmaal, nog genieten van de vrije tijd of de animatie
tijdens de vaart op uw geliefde muziek.
Aan boord van het **** luxe cruiseschip van Croisi Europe MS Monet vindt u salon,
bar, receptie, panoramisch restaurant, zonnedek en boetiek. De tweepersoonshutten
zijn uitgerust met airco, safe, radio, tv en de badkamer met douche, wc en haardroger.
Extra’s inbegrepen: de uitstap naar Straatsburg centrum en de thema-animatie.
Afreisdatum: zaterdag 6 november 2021
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:
Toeslag bovendekkajuit:
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2 dagen
€ 270
€ 258
€ 65
€ 30

Feestcruise op de Rijn : Muziek Jaren ’80
Na wat vrije (shopping) tijd in Straatsburg gaan we aan boord van ons schip dat speciaal werd versierd volgens het thema
“Jaren ’80 muziek”: Keer terug in de tijd en herbeleef de ritmes uit de jaren 80. Boney M, Michael Jackson, Queen, David
Bowie, Prince, Toto, Marvin Gaye, Madonna, Bryan Adams, enz… niemand is ze vergeten. Trek uw dansschoenen aan en
beleef een onvergetelijk weekend. Tijdens de vaart kunnen we de mooie Rijnoevers bewonderen tot we aanleggen voor de
avond. Na het diner wordt de avond al dansend voortgezet op de tonen van het thema “jaren ‘80” tot de late uurtjes. Op
zondag kunnen we, naast het heerlijke ontbijt en middagmaal, nog genieten van de vrije tijd of de animatie tijdens de vaart
op uw geliefde muziek.
Aan boord van het **** luxe cruiseschip van Croisi Europe MS Monet vindt u salon, bar,
receptie, panoramisch restaurant, zonnedek en boetiek. De tweepersoonshutten zijn uitgerust met airco, safe, radio, tv en de badkamer met douche, wc en haardroger.
Extra’s inbegrepen: de uitstap naar Straatsburg centrum en de thema-animatie.
Afreisdatum: zaterdag 13 november 2021
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer
Toeslag bovendekkajuit:

2 dagen
€ 270
€ 258
€ 65
€ 30

Wildweekend in het Zwarte Woud
In de herfst maken we kennis met de meest prachtige kleuren die moeder natuur ons te bieden heeft en dit is zeker zo in de
bosrijke omgeving van het Zwarte Woud. In deze periode vergroot de aantrekkingskracht van deze schilderachtige streek
nog meer dankzij zijn nog ongerepte natuur, prachtige glooiende dalen, begroeid met kleurrijke bossen en zijn gezellige dorpen vol typische vakwerkhuizen. Als de herfst is aangebroken, komt ook het wildseizoen weer op gang. In ons uitstekend
hotel genieten we van twee heerlijke wildmenu’s.
Verblijfshotel Renchtalblick *** is prachtig gelegen, rustig maar toch nog op wandelafstand van het centrum. Alle kamers beschikken over douche/wc, tv, telefoon
en de meeste hebben een balkon. Er is een lift, kegelbaan, een veranda en een eigen
schnapsstokerij. In het sfeervolle restaurant is de regionale keuken voortreffelijk en
overvloedig. Daar zorgt de “Chef und Küchenmeister” persoonlijk voor.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, 2 x een viergangen wildmenu en alle uitstappen.
Afreisdatum: vrijdag 19 november 2021
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 325
€ 313
€ 40

Kerstweekend in de Ardennen
Wat is er gezelliger dan in de periode voor Kerstmis te genieten van een lekker (warm) drankje tussen mooi versierde
houten kerstkraampjes ? Als daar dan ook nog eens een mooi verlichte abdij, park of een sfeervol stadje op de achtergrond
bij komt, is de idylle perfect. Met de abdij van Maredsous, Durbuy en Han-sur-Lesse heeft de Ardennen het allemaal… De
koudere temperaturen nodigen uit tot een gezonde natuurwandeling en in de rustieke restaurants serveert men de heerlijkste gerechten. Het toeristische Han-sur-Lesse is de perfecte verblijfplaats om de Ardennen met al zijn streekspecialiteiten
en toeristische trekpleisters te (her)ontdekken.
Cocoonhotel Grenier des Grottes *** is een aangenaam familiehotel, dat ideaal gelegen is
aan de winkelstraat (vol streekspecialiteiten) van Han-sur-Lesse. Er is een lift, een bar-salon,
een terras, een wellness en gratis wifi. Alle kamers beschikken over tv, telefoon, kluisje, radio
en een badkamer met bad/douche, wc en haardroger. In een rustiek kader genieten we van
driegangendiners op basis van streekspecialiteiten en van uitgebreide ontbijtbuffetten.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen en bezoeken aan de kerstmarkten.
Afreisdatum: vrijdag 3 december 2021
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 372
€ 355
€ 60
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a Hoteldiensten (halfpension = avondmaal + logies + ontbijt
Volpension = avondmaal + logies + ontbijt + middagmaal)
lopen vanaf de eerste avond (behalve waar anders vermeld).
a Centrale vertrekplaats is steeds te Lebbeke, D’ Helst 23 (gratis parkeermogelijkheid).
Onderweg opstappen is mogelijk, maar enkel na ons akkoord !
a Bij inschrijving of op aanvraag ontvangt u ons gedetailleerd reisprogramma.
a In de autocar worden vaste plaatsen toegekend volgens inschrijvingsdatum.
U bent pas ingeschreven na het betalen van een voorschot (€ 100/ persoon met
uitzondering van onze cruises : zie gedetailleerde programma’s)
a Terugkerende klanten van onze buitenlandse reizen bekomen automatisch het
“Getrouwheidskaart” statuut.

REIZEN DE VRIENDT

a Getrouwheidskaart- en 60+ kortingen staan vermeld bij iedere reis.
Kinderen (tot 12 jaar) bekomen een korting bij overnachting op de kamer van 2
volwassenen (apart te berekenen).
a Groepen vanaf 10 personen worden gratis opgehaald (op 1 verzamelpunt).
a Officiële reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen zijn van toepassing en
gratis te bekomen, zie www.clv-gr.be
a De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt bepaald:
- Voor een annulering meer dan 60 dagen voor vertrek : € 25.
- Voor een annulering vanaf 60 tot en met 30 dagen voor vertrek : 20 % van de totale
reissom met een minimum van € 25.
- Vanaf 29 tot en met 14 dagen voor vertrek : 40 % van de reissom (min. € 25).
- Vanaf 13 tot en met 7 dagen voor vertrek : 60 % van de reissom (min. € 25).
- Vanaf 6 dagen voor vertrek : 80 % van de reissom (minimum € 50).
- In geval van niet aanmelding bij vertrek : 100 % van de totale reissom.
Opmerking: andere voorwaarden voor Cruises: zie gedetailleerde beschrijvingen!
a Een Annulering- en reisbijstandsverzekering van PROTECTIONS komt op € 6,- per
persoon per dag en voor reizen tot € 950 per persoon.
Voor reizen vanaf € 950 per persoon : enkel annulering = 5 % op de totale reissom,
Annulering- en reisbijstandsverzekering = 7 % op de totale reissom.
De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing : Annulering : € 25 per persoon

D’ Helst 23
9280 Lebbeke
tel 052/36.58.58
info@reizendevriendt.be
www.reizendevriendt.be
IBAN: BE02 4330 1880 0140
BIC: KREDBEBB
Vergunning: C 3267
ON-nr.: 0462.283.786
Bezoek ons op

,

Alle werkdagen open:
van 9u tot 12u
en van 13u30 tot 18u
(tot 17u tijdens Corona lockdown)

Zaterdag open:
van 9 jantuari t.e.m. 13
maart 2021
van 9 tot 12u

(maximum € 50 per dossier), medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).
Waarborgen:
- Annulering door ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner, een
familielid tot in de 2e graad of reisgezel, dekking van chronische of reeds bestaande
ziekte (zie voorwaarden), echtscheiding of feitelijke scheiding, …
- Reisbijstand personen : medische kosten, nabehandelingskosten, repatriëring,
vervroegde terugkeer, beschadiging en diefstal bagage, compensatiereis
Bij afsluiten van een verzekering (of op aanvraag) ontvangt u alle details van de

AT

voorwaarden van PROTECTIONS (Reisverzekeraar i.s.m. Touring)
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Aangesloten bij het
Garantiefonds Reizen
- verzekering tegen
insolvabiliteit. Vraag
informatie bij uw
reisbureau of bij het
Garantiefonds zelf:
Garantiefonds Reizen
Dobbelenberg
Metrologielaan 8
1140 Brussel
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