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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.

Vroegboekkorting:
Op iedere boeking van een reis van minstens 4 dagen krijgt u €10 korting 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.

Geachte klanten, 

Beste vrienden,

Ondanks de aanhoudende coronacrisis hebben wij terug een mooi, 

uitge breid en gevarieerd aanbod aan meerdaagse reizen uitgewerkt. Wij 

hopen dat wij jullie in deze donkere tijden zo toch een lichtpuntje kunnen 

bezorgen in de vorm van enkele mooie reizen waar u kan naar uitkijken.

In ons aanbod zitten heel wat nieuwe reizen met daaronder enkele echte 

topbestemmingen die van ons het label “nieuw en exclusief ” kregen: West 

Highland Way in Schotland, Riviercruise Venetië en Slovenië - Julische 

Alpen. Daarnaast is ook Helgoland een bestemming die nog maar weinig 

Belgen hebben aangedaan en de reis “Stimmung in Tirol” echt iets voor 

liefhebbers van volksmuziek.

Ook in ons aanbod aan dagreizen is er met ons “Kreeftenfestival” een 

nieuwe dagreis waar velen zullen naar uitkijken.

Doordat wij nog steeds in een onzekere tijd leven, gaan wij in 2022 ook 

geen feestweekend kunnen organiseren. Onze vroegboekkortingen blijven 

natuurlijk wel bestaan en verlengen we zelfs tot 15 maart.

Veel leesplezier, begin al maar weg te dromen … 

en heel graag tot binnenkort!

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)

Door de coronacrisis zijn er in 2020 heel wat vouchers uitgeschreven. 

Deze blijven ook nog in 2022 geldig: bij ons verliezen jullie dit geld niet!

Volg ons ook op ,  en 
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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, tv en wifi. Er is een stijlrijke hotelbar en in de 
lobby vindt u een 24u/7 koffiebar.

Extra’s inbegrepen: een wijnproeverij en alle uitstappen.

Afreisdatum: donderdag 26 mei 2022 (O.H.H) 4 dagen
Prijs volpension: € 512
Getrouwheidsprijs of 60+: € 488
Toeslag éénpersoonskamer: € 100

Moeders verwenweekend aan de Moezel  
Het ideale “moederdag cadeau” om uw moeder of vrouw mee te verrassen! Alle vrouwen worden tijdens dit reisje in de bloemetjes 
gezet en uiteraard mogen de mannen ook mee “als chaperon”. De Moezelvallei is één van de meest schilderachtige streken van 
Duitsland. De romantische charme is er ontstaan uit de combinatie van donkergroene wouden, zonnige wijngaarden, charmante 
dorpjes met de typische vakwerkhuizen en vele burchten. De wijngaarden op de hellingen leveren van de beste wijnen van Duitsland 
en die gaan wij kunnen proeven tijdens een wijnproeverij. Daarnaast bezoeken we Bernkastel-Kues en Brodenbach. Onderweg genie-
ten we van het idyllische rivierlandschap waar het nog echt “gemütlich” aan toe gaat!

Hotel Anker *** in Brodenbach ligt aan de oevers van de Moezel, mooi inge-
bed tussen de wijngaarden en heeft 2 liften, een binnenzwembad, sauna, 
solarium, fitness, kegelbaan, zonneterras met Moezelzicht, een wijnkelder 
en een panorama café. De ruime kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv 
en een badkamer met douche en wc. In het sfeervolle restaurant kunt u 
genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en heerlijk bereide gerechten, die 
de betere Duitse keuken alle eer aandoen.

Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, het ontbijt op dag 1, een glaasje 
bubbels, een wijn proeverij en een kleine attentie.

Afreisdatum: zaterdag 30 april 2022 2 dagen
Prijs volpension: € 205
Getrouwheidskaart of 60+: € 190
Toeslag éénpersoonskamer: € 20

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 dagelijkse leven en de mooie natuur.

Hotel Jägerhof *** superior is een gerenommeerd hotel met een attente, 
vriendelijke service. De meesterkok Fabian Roth slaagt erin traditiege-
trouwe 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 4 juni 2022 (Pinksteren) 3 dagen
Prijs volpension: € 340
Getrouwheidsprijs of 60+: € 325
Toeslag éénpersoonskamer: € 42
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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! Op zaterdag bezoe-
ken we Reims. Aangepaste wandelschoenen en enige conditie zijn aangewezen.

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.

Afreisdatum 1: zaterdag 25 juni 2022 2 dagen
Prijs volpension: € 265
Getrouwheidsprijs of 60+: € 250
Toeslag éénpersoonskamer: € 30

Extra’s inbegrepen: bezoek aan champagnehuis Lecomte, viergangen-
menu met aperitief, wijn en water inbegrepen en op zondag de Balade 
Champenoise: een unieke wandeling door de wijnvelden met 6 
gastro no mische etappes en champagne degustaties à volonté.

Afreisdatum 2: zondag 26 juni 2022 2 dagen
Prijs volpension + extra lunch op maandag: € 285
Getrouwheidsprijs of 60+: € 270
Toeslag éénpersoonskamer: € 30

Extra’s inbegrepen: op zondag de “Balade Champenoise” en een 
drie gangen diner in het hotel met 1/4de wijn en water inbegrepen. 
Op maandag bezoek champagnehuis Lecomte en een driegangen-
lunch met aperitief, 1/4de wijn, water en koffie inbegrepen.

Friesland  
De “Top van Holland” heeft een merkwaardige verscheidenheid aan landschappen en is bedeeld met verrassend veel natuurschoon. 
Het 10.000 hectare grote merengebied is doorsneden met kanalen, vaarten, grachten en sloten. De talrijke dorpen tonen ons hun 
middeleeuwse kerkjes met typische zadeldaktorens en daaromheen de pittoreske huisjes, straten en pleinen. We bezoeken enkele 
pareltjes van de beroemde “Elf steden” zoals Leeuwarden, Hindeloopen, Bolsward: stuk voor stuk plaatsen met een rijke historie 
en juweeltjes van stedelijk schoon. Traditiegebonden ... zo zijn de Friezen, hetgeen blijkt uit de bouwtrant, volksgebruiken, kleder-
dracht en zeer oude maar springlevende taal. Tijdens een bezoek aan een stoeterij maken we kennis met de trots van Friesland: 
het prachtige gitzwarte Friese paard. We sluiten af met een bezoek aan Giethoorn, een idyllisch waterdorp, dat we in bootjes 
verkennen: een kleinood om nooit te vergeten!

Ons verblijfshotel Eurohotel*** ligt net buiten het cen-
trum van Leeuwarden. Alle kamers zijn voorzien van led-tv, 
telefoon, douche, wc, haardroger en wifi. Er is een bar en 
een sfeervol restaurant, waar we genieten van heerlijke 
driegangendiners, een Friese koffietafel en ’s ochtends een 
uitgebreid ontbijtbuffet.

Extra’s inbegrepen: alle autocaruitstappen, Neder-
lands talige gids bege lei ding, bezoek Terp Hegebeintum, 
het bezoek aan een paardenstoeterij met koffie en 
Friese koek en de boottocht in Giethoorn.

Afreisdatum: donderdag 16 juni 2022 4 dagen
Prijs volpension: € 585
Getrouwheidskaart of 60+: € 560
Toeslag éénpersoonskamer: € 84
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Wandelvakantie West Highland Way  
De West Highland Way is de meest populaire wandelroute van Schot land en wordt beschouwd als één van de meest legendarische 
langeafstandswandel-paden ter wereld. De route is een uitstekende introductie tot de Schotse Hooglanden en is een aaneenscha-
keling van adembenemende landschappen. Tijdens deze vakantie bewandelen we de mooiste delen van de West Highland Way en 
bij elke wandeling verandert het landschap. Natuurpracht is het codewoord en we trekken door de Highlands, één van de mooiste 
regio’s van Europa. Genieten staat centraal en we dompelen ons ook onder in de levendige Keltische cultuur. Schotland zouden 
we ook niet kunnen aandoen zonder ons in te leven in hun nationale drank, whisky, via een heuse whiskytasting.

We reizen in stijl naar Schotland met de ferry vanuit IJmuiden en terug 
en overnachten in een comfortabele kajuit met zeezicht. In Schotland 
verblijven we in het sfeervolle Winnock hotel *** te Drymen, kort bij 
Loch Lomond en in het statige Alexandra hotel *** in het centrum 
van het stadje Fort William (nabij de hoogste berg van Schotland Ben 
Nevis). In beide hotels verblijven we in kamers met bad/douche, wc 
en tv. In de sfeervolle restaurants kunnen we dagelijks genieten van 
uitstekende regionale of internationale gerechten en van een interna-
tionaal ontbijt of Scottish breakfast. Nagenieten kan ’s avonds in de 
hotelbar of een gezellige pub.

Extra’s inbegrepen: alle autocaruitstappen, begeleide 
wandelingen, whisky tasting, overtochten in een kajuit met 
zeezicht en Nederlandstalige gidsbegeleiding.

Afreisdatum: zondag 3 juli 2022 8 dagen
Prijs halfpension (in Schotland):  € 1270
Getrouwheidskaart of 60+:  € 1245
Toeslag éénpersoonskamer (boot/hotels): € 340
Toeslag maaltijden aan boord (2 x diner + 2 x ontbijt) € 70

Bourgondië  
We ontdekken de hoofdplaats van het machtige Bourgondische rijk in de middeleeuwen, met een rijk historisch verleden, gelinkt 
aan onze eigen Vlaamse geschiedenis. Vandaag behoort Bourgondië tot de belangrijkste streken van Frankrijk, zowel op cultureel, 
historisch als gastronomisch gebied. Een streek als een rijk boeket vol schitterende kleuren, van natuurschoon en grootse archi-
tectuur, tot geuren van excellente wijnen en heerlijke gerechten. We bezoeken Dijon, Beaune, Côte d’Or, Tournus, Cluny, Taizè en 
Buxy… De terugreis gaat door de Champagnestreek van de Aube, Blanc de Blanc, de Marne vallei en Epernay.

Hotel Ibis Nuits-St-Georges *** is rustig gelegen op wandelafstand van het 
centrum van Nuits-St-Georges. Alle kamers hebben een complete badkamer, tv, 
wifi en airco. In het restaurant “Le Bistrot” kunt u genieten van streekgebonden 
driegangenmaaltijden. De dag start met een ontbijtbuffet en in de bar kan u 
terecht voor een slaapmutsje.

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, alle uitstappen, inkom Hospice de 
Beaune, uitgebreide wijn- en champagneproeverij, één viergangenmenu 
met wijn, water en koffie.

Afreisdatum: woensdag 29 juni 2022 4 dagen
Prijs volpension: € 494
Getrouwheidsprijs of 60+: € 470
Toeslag éénpersoonskamer: € 102

Nieuw & 
exclusief!Nieuw & 
exclusief!
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Lourdes & Andorra   
Lourdes, prachtig gelegen aan de voet van de Pyreneeën, is nog steeds het trefpunt van katholieke gelovigen uit heel de wereld. 
Wij voorzien ruimschoots de tijd om aan de godsdienstige plechtigheden deel te nemen. Het prachtige hooggebergte maakt van 
Andorra “het land in de Pyreneeën” en dankzij haar beschermde ligging heeft ze een immense cultuur in stand gehouden. Geloof, 
cultuur en natuur blijken in deze reis een ideale combinatie te zijn!

Hotel Christ Roi **** ligt op een bevoorrechte plaats, kort bij het heiligdom en 
beschikt over een lift, een salon met gezellige bar en een mooi restaurant met 
een goede keuken. Alle nette kamers hebben douche/wc en telefoon.

In Andorra verblijven we in hotel Nordic **** een echt tophotel met ruime 
kamers, liften, bar, terras, openluchtzwembad, wellnessruimte, uitgebreid ont-
bijtbuffet en voortreffelijke regionale keuken.

Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, Nederlandstalige gidsbegeleiding, 
welkomstdrink in Andorra, water en wijn tijdens de maaltijden in Andorra.

Afreisdatum: zondag 17 juli 2022 8 dagen
Prijs volpension (behalve de lunch op de laatste dag): € 990
Getrouwheidskaart of 60+: € 945
Toeslag éénpersoonskamer: € 210

Le Grand Est  
Een regio in het hart van Europa met rijke tradities, een gereputeerde keuken en vermaarde ambachtslui, die ontstond na de samen-
voeging van de regio’s Champagne-Ardenne en Lotharingen. Het gebied ademt authenticiteit en geschiedenis in de historische 
steden zoals Laon, Reims en Châlons-en-Champagne met hun eigen verborgen schatten. Geschiedenis en cultuur snuiven we op in 
enkele gereputeerde musea. De sites die ons herinneren aan de Grote Oorlog, in de omgeving van Verdun, zijn eveneens de moeite 
waard. Een bezoek aan een prestigieuze champagnekelder mag uiteraard niet ontbreken.

Hotel Le Cheval Rouge *** is gelegen op een mooie locatie in het centrum van 
Sainte Menehould. Alle gerenoveerde kamers zijn modern ingericht met een 
bureau, flatscreen-tv, gratis wifi en eigen badkamer. Het hotel beschikt over een 
bar, lounge, terras en lift. In het stijlvolle restaurant kunt u genieten van een 
ontbijtbuffet en ’s avonds van regionale gerechten.

Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, Nederlandstalige gidsbegeleiding, 
een boottocht en de inkomgelden voor Fort de la Pompelle, Caverne du 
Dragon en Fort Douaumont.

Afreisdatum: maandag 11 juli 2022 5 dagen
Prijs halfpension: € 620
Getrouwheidskaart of 60+: € 592
Toeslag éénpersoonskamer: € 80

Normandië & Bretagne  
Goudkleurige graanvelden, heuvelachtige landschappen met beukenhagen en dennenbossen. Daartussen de typische vakwerkhoe-
ven, 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, Saint-Malo, Lisieux en Mont-Saint-Michel, “het wonder van het 
Westen”. Aan de drank Calvados en de landingsstranden van 6 juni 1944 wordt eveneens aandacht geschonken.

Verblijf in Hotel Les 13 Assiettes* * * waar we overnachten in mooie bunga lows, 
gelegen in een prachtig bloemenpark met openluchtzwembad. Alle kamers zijn 
voorzien van douche, wc, tv en telefoon. In het stijlvolle restaurant met “le clas-
sement 2 cheminées” van “Logis de France “ kunt u genieten van een verfijnde 
en heerlijke regionale keuken.

Extra’s inbegrepen: een welkomstdrink in het hotel, alle uitstappen, 
Nederlandstalige gidsbegeleiding en het bezoek aan de Calvados 
Experience met 6 proevertjes.

Afreisdatum: maandag 4 juli 2022 5 dagen
Prijs volpension: € 670
Getrouwheidskaart of 60+: € 636
Toeslag éénpersoonskamer: € 80
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Riviercruise Venetië  
Laat u in stijl van Venetië tot Mantua meevoeren door een unieke cruise 
door drie regio’s van Italië. Veneto opent zijn deuren voor u met Venetië, 
haar beroemde San Marcoplein en Dogepaleis, een voormalige zetel van 
macht die verrast door zijn bouwstijl met omgekeerde massa‘s. Ontdek 
de regio Lombardije, bakermat van de renaissance, en alle schatten die 
hij herbergt. U bezoekt er unieke steden zoals de mode stad Milaan, 
het romantische Mantua en Cremona, de geboortestad van Claudio 
Monteverdi en Stradivarius. De regio Emilia-Romagna onthult zijn 
rijke gastronomische erfgoed bij een bezoek aan Parma en tijdens de 
heerlijke maaltijden aan boord. Een riviercruise is altijd een ontspannen 
en uiterst comfortabele vakantie en hier de ideale manier om het 
romantische Venetië te ontdekken. Aan boord is alles inbegrepen, van 
de animatie tot alle standaarddranken en worden we constant omringd 
door een vriendelijke en servicegerichte bemanning.

Aan boord van ons **** luxe cruiseschip Michelangelo vindt u salon, bar, receptie, 

panoramisch restaurant, zonnedek en boetiek. De tweepersoonshutten zijn uit-

gerust met airco, douche en toilet. Tijdens de heen-en terugreis voorzien wij voor 

de tussenovernachting een comfortabel **** hotel (op basis van halfpension).

Extra’s inbegrepen: aan boord: welkomstcocktail, gala-avond, animatie, 

alle standaard dranken tijdens de maaltijden en aan de bar en gratis wifi, 

Nederlandstalige gidsbegeleiding en alle busuitstappen.

Afreisdatum: zaterdag 23 juli 2022 9 dagen
Prijs All-In (aan boord): € 1.630
Getrouwheidskaart of 60+: € 1.560
Toeslag éénpersoonskajuit: € 376
Toeslag bovendekkajuit: € 130

Andere reisvoorwaarden:  
voorschot – annulering (zie gedetailleerd programma)!

Slovenië: Julische Alpen  
Slovenië, het groene hart aan de zonnige kant van de Alpen vormt over-
tuigend een ideale, veelzijdige vakantiebestemming. Het land is één van 
de groenste landen van Europa en is tegelijk aan de Adriatische Zee gele-
gen. Dit jonge land met een oude cultuur biedt een ontspannend verlof 
voor zonneliefhebbers, natuur- en cultuurfanaten. Onze verblijfplaats 
Bled ligt aan het sprookjesachtig meer aan de voet van de Julische Alpen. 
Het is een ideale plaats voor uitstappen in dit prachtige land.

Hotel Park **** zal zelfs de meest kritische onder ons bekoren. Het is gele-

gen op een droomlocatie aan het meer en aan de promenade van Bled, met 

zicht op de Julische Alpen. Het ontbijt en het avondmaal worden in buffetvorm 

aangeboden. Er is een groot binnenzwembad, zonneterras, gratis wifi en een 

wellnesscentrum.

Extra’s inbegrepen: alle busuitstappen en Nederlandstalige gids-

begeleiding ter plaatse. De boottocht op het meer van Bohinj, de grotten 

van Postojna, de paardenstoeterij in Lipica, een tocht met pletnabootje 

op het meer van Bled, de burcht van Bled, een boottocht op de Adriatische 

zee met lunch aan boord.

Afreisdatum: zaterdag 30 juli 2022 8 dagen
Volpension (in ons hotel in Slovenië): € 1.290
Getrouwheidskaart of 60+: € 1.263
Toeslag éénpersoonskamer: € 260

Nieuw & 
exclusief!Nieuw & 
exclusief!

Nieuw & 
exclusief!Nieuw & 
exclusief!
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Frankisch Toscane  
Noteer deze regio zeker in je ‘bucketlist’! Hier slingert de ‘Romantische Straße’ als een parelsnoer van het ene historische plaatsje 
naar het andere. Talloze wijndorpjes en pittoresk ommuurde stadjes met schitterende vakwerkhuizen wisselen af met steden vol 
pracht en praal: Würzburg aan de Main, Bamberg (UNESCO-Werelderfgoed), Coburg en Rothenburg-op-der-Tauber, het summum 
van Duitse romantiek! Wij bezoeken ook het ‘geboortekasteel’ van onze koning Leopold I. Tijdens onze comfortabele busritten 
genieten we van het Noord-Beierse landschap met wijnbergen en zacht glooiende beboste heuvels.

Hotel Zum Storch ***Superior is geweldig gelegen aan het centrale marktplein 
van de historische stad Schlüsselfeld. Het familiaal geleide hotel heeft een 
klassiek ingericht restaurant waar we kunnen genieten van gerechten uit de 
Frankische keuken en van het ontbijtbuffet. Er is een terras, bar, lift en sauna. 
Alle kamers zijn voorzien van tv, douche, wc en gratis wifi.

Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, Nederlandstalige gidsbegeleiding, 
welkomst drink, inkom kasteel Ehrenburg, residenz Bamberg, boottocht en 
wijndegustatie.

Afreisdatum: maandag 8 augustus 2022 6 dagen
Prijs halfpension: € 680
Getrouwheidskaart of 60+: € 650
Toeslag éénpersoonskamer: € 100

Wandelvakantie 3 dalen Tirol  
Tijdens deze wandelvakantie ontdekken we de natuurpracht in drie zijdalen van het Inntal: het Gurgltal, het Pitztal en het Oetztal, 
drie mooie dalen, ieder met zijn eigen natuurkenmerken, charme, levensstijl en tradities. We maken prachtige begeleide wan-
deltochten langs idyllische bergmeren, zoals de Fernsteinsee en de Piburger See, naar de overdonderende Stuibenfall, de hoogste 
waterval in Tirol en volgen de mooie en gevarieerde Starkenberger Panormaweg. Ook een Schlucht (kloof), een uitzichtplatform 
en een hangbrug passeren de revue … met onderweg uiteraard regelmatig een gezellige berghut of terrasje om na te genieten.

Hotel Gurgltalblick *** ligt nabij het centrum van Nassereith. De kamers zijn mooi 
en comfortabel ingericht, voorzien van een badkamer met bad of douche, wc, haar-
droger, tv, kluisje en zithoek. Dit gezellige hotel heeft een stijlvol restaurant, sfeervolle 
bar, lift, salon, tuin en terras met ligstoelen. De dag begint met een ontbijtbuffet en ’s 
avonds genieten we van heerlijke driegangenmaaltijden met saladebuffet.

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, muziekavond, huttenavond met muziek 
(incl. dranken), grillbuffet, alle uitstappen en begeleide wandelingen.

Afreisdatum: zaterdag 6 augustus 2022 8 dagen
Prijs halfpension: € 770
Getrouwheidskaart of 60+: € 742
Toeslag éénpersoonskamer: € 84

Helgoland en Niedersaksen  
Een ontdekkingsreis naar de onbekende deelstaat Nedersaksen en het unieke eilandje Helgoland! Dit amper 1,7 km² kleine eiland 
uit rode zandsteen zal een onvergetelijke indruk nalaten. Midden een bijna Caraïbisch blauwe Noordzee ligt dit belastingvrije en 
verkeersvrije pareltje: een broedplaats en tussenstop voor meer dan 400 vogelsoorten. Daarnaast bezoeken we de Hanzestad 
Bremen en Celle, een idyllisch vakwerkstadje zoals je enkel in sprookjes vindt en het concentratiekamp van Bergen-Belsen. Ook 
het piepkleine vestingstadje Bourtange zal je zeker charmeren. Tot slot voorzien wij een rondleiding bij de indrukwekkende 
scheepswerven Meyer. Hier staan ‘s werelds grootste cruiseschepen op stapel. Op onze terugweg bezoeken we nog Xanten, een 
oud Romeins kamp waarrond zich een pittoresk stadje heeft ontwikkeld!

Hotel Bavaria ***Superior in Oldenburg is ideaal gelegen als uitvalsbasis voor 
ons programma. Het moderne, familiaal geleide hotel beschikt over een bistro, 
hotelbar, kegelbaan, tuinterras en grote sauna. In het restaurant genieten we van 
een uitgebreid ontbijt en verzorgde avondmalen. Alle ruime en moderne kamers 
zijn voorzien van tv, minibar, een volledig uitgeruste badkamer en gratis wifi.

Extra’s inbegrepen: bootvaart naar Helgoland, inkom Raadshuis Münster, 
inkom kasteel Celle, bezoek aan scheepswerf Meyer, alle uitstappen en 
Neder lands talige gidsbegeleiding.

Afreisdatum: maandag 1 augustus 2022  6 dagen
Prijs halfpension: € 770
Getrouwheidskaart of 60+: € 740
Toeslag éénpersoonskamer: € 110
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Sonnenplateau Tirol  
De imposante bergwereld van Tirol heeft ook een zachte kant. Laat je verrassen door de schoonheid van het hoog- en zonnepla-
teau Mieming & Tirol Mitte. Dit hoogplateau telt meer dan 2000 zonuren per jaar en heeft dankzij zijn ligging een microklimaat 
en de langste zomer van Tirol. Ontvlucht het hectische leven, kom op adem, vind nieuwe energie en ontspan in deze bijzondere 
omgeving …

Ons verblijfshotel is Bergland & Landhaus **** in Obsteig. De familie 
Stierschneider zorgt voor een bijzonder gastvrije ontvangst. Alle kamers 
beschikken over bad/ douche, toilet, tv, radio en telefoon. In het gemoedelijke 
restaurant wordt het ontbijtbuffet geserveerd, ’s middags een tweegangen-
lunch en ’s avonds een viergangendiner. Gratis toegang tot “Bergland Aktiv” 
met zwembad, whirlpool, kruidenstoombad, sauna en infraroodcabine.

Extra’s inbegrepen: begroetingsschnaps, gastenkaart regio Mieminger 
plateau (met heel wat voordelen), alle uitstappen, Nederlandstalige 
gidsbegeleiding, een viergangen galadiner en 1 x koffie- en taartenbuffet.

Afreisdatum: zondag 14 augustus 2022 8 dagen
Prijs volpension (behalve de lunch op de laatste dag): € 1.020
Getrouwheidskaart of 60+: € 975
Toeslag éénpersoonskamer: € 105

Stimmung in Tirol  
Oostenrijk staat van oudsher bij velen bekend als muziekland bij uitstek. Waar landelijke gebruiken ontstonden, ontwikkelde 
zich ook de volksmuziek, een genre dat vandaag de dag nog steeds ongekend populair is, ook bij ons… Tijdens deze reis speelt de 
Tirolermuziek en -ambiance een hoofdrol met 3 muziekavonden, een openluchtoptreden en een sfeervol huttenbezoek. Overdag 
maken we begeleide uitstappen naar o.a. het Lechtal, Füssen en Garmisch-Partenkirchen. Een reisje voor muziekliefhebbers, ple-
ziermakers en genieters!

Hotel Thaneller **** in Rinnen/Berwang is een uitstekend hotel in een prach-
tige natuuromgeving. Alle ruime kamers zijn voorzien van tv, radio, safe en 
complete badkamer met bad of douche, wc en haardroger. Verder beschikt dit 
klassehotel over een lift, bar, binnenzwembad, sauna, solarium, stoombad 
en eigen huisbrouwerij (de hoogst gelegen bierbrouwerij van Oostenrijk). ’s 
Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een viergangenavond-
maal met menukeuze in het sfeervolle “Tiroler stijl” restaurant.

Extra’s inbegrepen: welkomstschnaps, twee muziek- en dansavonden 
“Heustadl”, het concert van de “Stadl-Bräu Showband”, thema-avond, 
brouwerij bezoek met halve liter bier, tochtje met de “Stadl-Bräu-Express”, 
alle busuitstappen en Nederlandstalige gidsbegeleiding.

Afreisdatum: zondag 21 augustus 2022 8 dagen
Prijs halfpension: € 920
Getrouwheidskaart of 60+: € 877
Toeslag éénpersoonskamer: € 80

Najaarsweekend in de Champagne  
De streek Champagne-Ardenne is een contrastrijk gebied met bossen, onmetelijke korenvelden en golvende wijngaarden. Deze 
regio is tevens een rijk geschiedenisboek dat men doorbladert langsheen de vele kunsthistorische steden, dorpen en monumenten 
die de eeuwen hebben getrotseerd. Tenslotte is de Champagne een streek waar levenskunst en gastronomie een ware levensopvat-
ting zijn. De lekkere champagne heeft daar ontegenzeggelijk een aandeel in. Daarom is een verblijf er even luchtig, onbezorgd en 
aangenaam als de bubbels in uw champagneglas!

Verblijfshotel Logis Bagatelle **: alle kamers hebben douche, wc, telefoon en tv. 
De keuken is bekroond met twee sterren van “Logis de France”, doet de regionale 
gastronomie alle eer aan en zal u met zijn buffetten zeker weten te bekoren.

Extra’s inbegrepen: 2 bezoeken aan een champagnehuis, welkomst-
aperitief, 2 x viergangenmenu met wijn (¼ liter) en water inbegrepen.

Afreisdatum: zaterdag 24 september 2022 2 dagen
Prijs volpension: € 208
Getrouwheidskaart of 60+: € 198
Toeslag éénpersoonskamer: € 30
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Herfst in de Elzas  
Langs de pittoreske wijnroute ontdekken we juweeltjes van dorpen met oude vakwerkhuizen met mooi versierde gevels. We 
bezoeken o.a. Colmar, Kaysersberg, Eguisheim en Riquewihr, allen stadjes of dorpen met hun eigen specifieke karakter waar de 
tradities helemaal tot hun recht komen. In de herfstperiode kleuren de wijngaarden er geel-rood-bruin en geven ze het landschap 
een compleet ander uitzicht. Aan de gerechten merken we dat we ons in het grensgebied Frankrijk / Duitsland bevinden… Een 
reisje voor genieters!

In ons verblijfshotel Cigoland *** hebben alle kamers bad of douche, wc, tv en 
telefoon. In het sfeervolle restaurant kunt u genieten van zeer verzorgde maal-
tijden. De keuken (op basis van regionale specialiteiten) werd immers beloond 
met het kwaliteitslabel “Logis de France” dat staat voor een prima combinatie 
van traditie en kwaliteit.

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink en alle uitstappen.

Afreisdatum: vrijdag 14 oktober 2022 3 dagen
Prijs volpension: € 370
Getrouwheidsprijs of 60+: € 355
Toeslag éénpersoonskamer: € 50

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, Howard Carpen-
dale, Marc Pircher, Melissa Naschenweng, enz… Een muzikale reis om van te jodelen!

Kaiserhotel Neuwirt *** in Oberndorf is een klassiek hotel in Tiroler stijl. Alle 
kamers zijn in “Alpen stijl” en voorzien van alle comfort met bad/douche, wc, tv, 
kluisje en balkon met zicht op het Wilden Kaiser gebergte. Er is een bar, gratis wifi, 
eigen “kunsteisstockbahn” en een zonneterras. In het sfeervolle restaurant worden 
driegangendiners 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 Sterren parade, 
alle uit stappen met een bootvaart op de Aachensee, Früh schoppen (incl. 
gebruik berglift Kitzbühler Alpen) en de grote traditionele boerenmarkt in 
Ellmau.

Afreisdatum: dinsdag 4 oktober 2022 6 dagen
Prijs halfpension:  € 830
Getrouwheidsprijs of 60+:  € 805
Toeslag éénpersoonskamer: € 80

Land van 1000 bergen  
Het Sauerland wordt ook wel het land van de 1000 bergen genoemd. De grenzen zijn niet precies bepaald, maar een 50-tal km 
voorbij Keulen kom je in de prachtige natuur van het Sauerland terecht. Oude dorpjes met mooie vakwerkhuizen, meren en 
uitgestrekte bossen wisselen elkaar af in een heuvelachtig landschap. Kom mee en ontdek met ons de sprookjesstad Kassel, het 
barokke Residenzschloss in Bad Arolsen, de smaakvolle dorpjes, de Diemelsee en het Kellerwald National Park aan de Edersee. 
Deze regio zal ook bij velen herinneringen oproepen over hun militaire 
dienstplicht in de BSD of de Belgische Strijdkrachten Duitsland. Ook hier 
wordt aandacht aan besteed. Kortom… een veelzijdig reisje!

Hotel Wyndham Garden **** in Kassel is de perfecte uitvalsbasis voor ons 
programma. Er is een zonneterras, hotelbar, sauna, binnenzwembad en fitness-
ruimte. In het restaurant genieten we van een uitgebreid ontbijt en heerlijke 
avondmalen. Alle moderne kamers zijn voorzien van tv, kingsize bed, groot 
bureau, volledig uitgeruste badkamer en gratis wifi.

Extra’s inbegrepen: alle busuitstappen, Nederlandstalige gidsbegeleiding, 
inkom Schloss Arolsen en een gratis fles water op de kamer.

Afreisdatum: zondag 2 oktober 2022 4 dagen
Prijs halfpension: € 445
Getrouwheidskaart of 60+: € 426
Toeslag éénpersoonskamer: € 66
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Wildweekend in de Zuid-Eifel  
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 de Zuid-Eifel. 
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 gast-
vrije hotel genieten we van twee heerlijke wildmenu’s.

Hotel Kickert *** in Mettendorf is een traditioneel familiehotel dat in deze periode in 
gezellige herfsttinten is ingericht. In het restaurant gaan we kunnen genieten van lande-
lijke, klassieke, alsook wildgerechten… Daar zorgt de eigenaar persoonlijk voor. Er is een 
lift, kegelbaan, binnenzwembad, sauna, solarium, gratis wifi, alsook een grote tuin met 
terras en een Wirtsstube (café). Alle ruime kamers zijn voorzien van douche, wc en tv.

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, alle uitstappen, 6-gangen wildmenu met 
aperitief en een halve fles wijn en een 4-gangen wildmenu.

Afreisdatum: vrijdag 21 oktober 2022 3 dagen
Prijs volpension: € 360
Getrouwheidskaart of 60+: € 344
Toeslag éénpersoonskamer: € 24

Feestcruise Parijs: Muziek Jaren ’60  
Na wat vrije (shopping) tijd in Parijs gaan we aan boord van ons schip dat 
speciaal werd versierd volgens het thema “Jaren ’60 muziek”: Herontdek Elvis 
Presley, de Beatles, Johnny Hallyday, Adamo, enz… Keer terug naar de hippie-tijd 
met Peace and Love. Tijdens de vaart kunnen we de mooie oevers van de Seine 
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 Seine Princess van CroisiEurope 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 Parijs centrum, het aperitief en de animatie 
aan boord.

Afreisdatum: zaterdag 5 november 2022 2 dagen
Prijs volpension: € 320
Getrouwheidskaart of 60+: € 295
Toeslag éénpersoonskamer: € 60
Toeslag bovendekkajuit: € 30
Annuleringsvoorwaarden CroisiEurope: zie gedetailleerd programma!

Kerstweekend aan de Rijn  
Wat is er mooier dan in de periode voor Kerstmis te genieten van een Glühwein 
en tussen mooi versierde houten kraampjes te slenteren? Als daar dan ook 
nog eens een kasteel of een historische ruïne op de achtergrond bij komt, is 
de idylle perfect. We ontdekken kerstmarkten, die tussen oude stadsmuren, 
typische vakwerkhuizen of op een kasteelplein worden georganiseerd en waar 
je naast de vele lekkernijen tal van edele ambachtskunsten en nog veel meer 
kunt bewonderen.

Rheinhotel 4 Jahreszeiten *** Superior. Rustig gelegen aan de rijnpromenade en de 
historische “Altstadt”. Ruime kamers met tv, radio, telefoon, minibar, douche en wc. 
Verder is er gratis wifi en internet, lift en Bier- en Weinstube.

Extra’s inbegrepen: alle uitstappen en kerstmarktbezoeken.

Afreisdatum: vrijdag 2 december 2022 3 dagen
Prijs volpension: € 350
Getrouwheidsprijs of 60+: € 326
Toeslag éénpersoonskamer: € 25
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a Hoteldiensten lopen vanaf de eerste avond (behalve waar anders vermeld):

- Halfpension = avondmaal + logies + ontbijt

- Volpension = avondmaal + logies + ontbijt + middagmaal

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.

a 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.

a Getrouwheidskaart- en 60+ kortingen staan vermeld bij iedere reis.

a 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 

(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 

voorwaarden van PROTECTIONS (Reisverzekeraar i.s.m. Touring)

REIZEN DE VRIENDT
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 ,  en 

Alle werkdagen open:
van 9u tot 12u
en van 13u30 tot 18u

Zaterdag open:
van 8 januari  
t.e.m. 6 maart 2022
van 9 tot 12u


