
Culinair genieten bij topchefs van morgen in hotelschool “Ter Duinen” te Koksijde. Hoofdleverancier van sterren-
chefs : Peter Goossens, Geert Van Heck, Piet Huysentruyt en vele andere ! Welkomstdrink, voorstelling, receptie, 
keukenbezoek en gastronomisch 4-gangen diner met aangepaste wijnen. Vrije namiddag aan zee.

Woensdag 31 maart 2021  |  Vertrek : 9 uur – terug : 19 uur  |  Prijs: € 80

Ter Duinen Koksijde… en uitwaaien aan zee !

Een tof dagje uit onder “Vrienden van De Vriendt” naar een onbekend reisdoel met inbegrepen: de autocarreis, 
het ontbijt, het middagmaal, het avondmaal en een boottochtje. 

zaterdag 10, zondag 11, woensdag 14 en zaterdag 17 april 2021  |  Vertrek : 8 uur – terug : 20 uur  |  Prijs: € 50

Verrassingsreis onder vrienden van “De Vriendt”

We genieten ’s middags van een volledig verzorgde aspergemaaltijd. Na ons diner bezoeken we één van onze 
populaire badsteden, namelijk Knokke-Heist. In Knokke kan u genieten van de gezellige winkelstraat, leuke ter-
rasjes en uiteraard de welgekende “Beach bars”.

Zaterdag 15 mei 2021  |  Vertrek : 10 uur – terug : 19 uur  |  Prijs: € 47

Asperges & Knokke Heist

Een dagje aan zee met voor elk wat wils; een deugddoende wandeling maken, winkelen, genieten op een terras-
je of er een bedevaart van maken. (iedere 13de is er de gebedsdag voor Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans).

Elke 13de van de maand van mei tot en met september 2021
Vertrek 7 uur – terug 19 uur  |  Prijs: € 20 Kinderen tot 16 jaar : € 14 

Dagje aan Zee : De Panne
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Philippine is al vele jaren beroemd voor de exclusieve bereiding van de Zeeuwse mosselen. A volonté…overheer-
lijke Goudmerk mosselen. Na het diner nog vrije tijd in het gezellige grensstadje Sluis.

Zaterdag 16 oktober, zondag 17 oktober en zaterdag 23 oktober 2021
Vertrek 10 uur – terug 19 uur  |  Prijs: € 47

Mosselreis Philippine & Sluis

Een “Genieters dagreis” met een “Butler Grill à volonté menu” in Deinze : 
Soep, Butlerspie gebakken door de chef à volonté, gemengde keuze, pasta, aardappel in de pel, rijst, koude pa-
tatjes, groentjes, koude en warme sausjes. Dessertbuffet : taarten, frangipane, gâteau, profiteroles, confituur, 
brésilienne, éclair, mousses : choco, kokos, praliné, mokka, flan caramel, sabayon, stratiatelli en koffie of thee.  
Vrij bezoek aan het mooie en gezellige centrum van Oudenaarde. 

Donderdag 4 november 2021  |  Vertrek om 10u00  -  Terug om 19u00  |  Prijs: € 50

Grill à volonté & Oudenaarde

Designer Outlet Rosada is sinds 2006 een factory outlet center in de Nederlandse gemeente Roosendaal. Je 
vindt er jouw favoriete merken met altijd van 30 tot 70% korting. Met meer dan 75 winkels is Design Outlet 
Roosendaal de ideale plek voor een gezellig dagje shoppen !

Zondag 6 november 2021  |  Vertrek 9 uur – terug 19u30  |  Prijs: € 23 Kinderen tot 16 jaar : € 17

Shoppen in Designer Outlet Rosada (Roosendaal)

Met “Winter in het Park” beschikt Oostende over een gezellige kerstmarkt met vele chalets en gevarieerde 
kerstanimatie. Elke dag zijn er nieuwe acts en magische momenten. Om 16u30 of 17u30 is er de spectaculaire 
lichtshow in de winkelstraat Adolf Buylstraat (die is overkapt met lichttunnel) !

Zondag 5 december 2021  |  Vertrek : 9 uur – terug : 20 uur  |  Prijs: € 22 Kinderen tot 16 jaar : € 16

Kerstmarkt en koopzondag Oostende

Deze kerstmarkt biedt naast de vele kraampjes met oliebollen, Glühwein, cadeautjes… ook de vertrouwde kerst-
chalets met rode daken die mooi versierd zijn. Met dit alles geeft Maastricht de echt verwachte nostalgische 
uitstraling van kerstmis en een gelukzalig kerstgevoel.

Zaterdag 11 december 2021  |  Vertrek : 8u30 – terug : 19u30  |  Prijs: € 24 Kinderen tot 16 jaar : € 18

Kerstmarkt Maastricht

Algemene voorwaarden dagreizen :
 - de ééndagsreizen dienen binnen de 14 dagen na inschrijving volledig betaald te zijn.
 - opties zijn maximum 14 dagen geldig. 
 - bij annulering van een dagreis rekenen we onderstaande kosten aan :

 • van 30 tot en met 15 dagen voor vertrek : een vergoeding gelijk aan 20 % van de reis
 • van 14 tot en met 8 dagen voor vertrek : een vergoeding gelijk aan 50 % van de reis
 • van 7 tot en met 1 dag voor vertrek : een vergoeding gelijk aan 75 % van de reis
 • annulering op de dag van vertrek of bij afwezigheid bij vertrek : een vergoeding gelijk aan 100 %

Genieten van “Paling naar believen” met keuze uit vier verschillende soorten : in ’t groen, gebakken, in 
roomsaus of met kreeftensaus. (Gelieve uw keuze door te geven bij de inschrijving !!). Namiddag uitstap naar 
Oostende.

Zaterdag 25 september 2021  |  Vertrek : 10 uur – terug : 19 uur  |  Prijs: € 46

Palingfestival & Oostende


