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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 en reischeques / cadeau
bons, maar enkel geldig op reizen uit deze reisfolder. 

Geachte klanten, 
Beste vrienden,

Naar goede gewoonte hebben wij terug een mooi, uitgebreid en 
gevarieerd aanbod aan meerdaagse reizen uitgewerkt. Ondanks het 
feit dat de meeste hotels, restaurants en bezoeken (veel) duurder zijn 
geworden, zijn wij erin geslaagd om jullie 23 reizen aan de beste prijs / 
kwaliteit aan te bieden. 

Van 2 tot 9 dagen, van klassiekers tot nieuwe bestemmingen, … u vindt 
in deze reisfolder zeker een reis die volledig bij u past. Onze toppers 
dit jaar zijn Zweden, Wenen & het Wienerwald, Ierland & Wales en 
Riviercruise “Gouden Herfst” op de Moezel. Bij de “Bourgondiërs” onder 
jullie gaan “Tirol proeven en beleven” en “Sneukeltocht Normandië” 
zeker aanslaan. 

Ook ons aanbod aan dagreizen lijkt ieder jaar meer en meer bijval te 
kennen. Die reizen staan apart beschreven in onze flyer in bijlage.

Voor onze opendeurdagen hebben we een nieuwe formule bedacht: 9, 
10 en 11 februari rijden we met jullie naar een vlakbij gelegen feestzaal 
in Lebbeke, waar voor jullie een interessante en muzikale namiddag 
voorzien is (met o.a. onze reisvoorstellingen) bij “een natje en een 
droogje”. Lees hier meer over in onze flyer met dagreizen.

Onze vroegboekkortingen blijven in 2023 geldig tot 1 maart.

Veel leesplezier 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)

Volg ons ook op ,  en 

Reizigers die mooie reisfoto’s hebben, mogen ons die altijd doormailen. 

Wij plaatsen een selectie ervan op onze website 
www.reizendevriendt.be en onze sociale media. 

Reisverslagen zijn ook steeds welkom. REISCHEQUE
Ter waarde van ….......... €

Ter gelegenheid van: .....................

Geldig op een reis naar 
keuze uit onze “Exclusieve 
autocar reizen” 2023

Geschonken door: .....................

Cadeautip:
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Moeders verwenweekend “Over de Schreve”   
Het ideale “moederdagcadeau” om uw moeder of vrouw mee te verrassen! Alle dames worden tijdens dit reisje in de bloemetjes 
gezet en uiteraard mogen de mannen ook mee “als chaperon”. In het Heuvelland bezoeken we een wijndomein, een chocolaterie 
(uiteraard allebei met proevertjes) en de interessante stad Ieper. “Over de Schreve”, in Noord-Frankrijk maken we een begeleide 
stadswandeling in Rijsel, met ook nog vrije tijd om te shoppen… Kortom echt een genietersweekend op maat van alle mama’s. 

Hotel Flanders Lodge in Ieper *** is een sfeervol hotel op de rand van 
Ieper. Alle kamers zijn voorzien van een badkamer met douche, haar
droger en wc. Verder is er ook tv, radio, telefoon en Wifi. In het gezellige 
restaurant worden lekkere gerechten geserveerd door een zeer vriendelijke 
bediening.

Extra’s inbegrepen: het ontbijt op zaterdag, Nederlandstalige gids-
bege leiding, het bezoek aan een wijndomein, een chocolaterie en 
een kleine attentie voor alle dames.

Afreisdatum 1: zaterdag 29 april 2023 2 dagen
Afreisdatum 2: zaterdag 6 mei 2023 2 dagen
Prijs volpension: € 265
Getrouwheidskaart of 60+: € 245
Toeslag éénpersoonskamer: € 25

Zwarte Woud  
Een schilderachtige streek met een nog ongerepte natuur. Prachtige glooiende dalen, begroeid met donkere groene bossen, heer-
lijk geurend naar hars en mos. Door de liefelijke valleien rijden we langs meren en watervallen, kastelen en kloosters, statige 
steden en vriendelijke dorpjes… De Schwarzwaldhochstraße, de Mummelsee, de kloosterruïne en watervallen van Allerheiligen, 
Gengenbach, maar ook Straatsburg in de Elzas zijn allemaal toppers die op ons programma staan. Door zijn vele contrasten: een 
reis naar ieders smaak!

Uw 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 over een balkon. Er is een lift en in 
het sfeervolle restaurant is de Duitse keuken voortreffelijk en overvloedig, 
daar zorgt de “Chef und Küchenmeister” persoonlijk voor.

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, bezoek aan “schnapps” stokerij 
met proevertjes, een wijnproeverij, Nederlandstalige gidsbegeleiding 
en alle busuitstappen.

Afreisdatum: donderdag 18 mei 2023 (O.H.H.) 4 dagen
Prijs halfpension: € 490
Getrouwheidskaart of 60 +: € 450
Toeslag éénpersoonskamer: € 45

Westerwald  
Het laaggebergte van het Westerwald, een mooi natuurgebied, is gelegen tussen de Sieg, de Lahn en de Rijn. U kan er nog ten 
volle genieten van de stilte en de frisse zuivere lucht, want het Westerwald is zeker nog niet platgelopen door het massatoerisme. 
Bovendien is het heel gezellig kuieren in de vele romantische dorpjes, waar men de typische vakwerkhuizen nog kan bewonderen. 
Wij bezoeken Hachenburg, de parel van het Westerwald, Königswinter, Linz am Rhein, Bad Marienberg en Koblenz. Reis mee en 
ontdek de onbekende bezienswaardigheden van deze regio. 

Hotel Rückert *** in Nistertal is centraal gelegen in HochWesterwald. 
Dit gemoedelijke familiehotel bestaat uit twee gebouwen (deels met lift). 
Alle kamers zijn uitgerust met tv, telefoon, Wifi, radio en een badkamer 
met douche/bad en wc. Verder is er een bar, sauna, infraroodcabines, een 
binnenzwembad en terrascafé. In het stijlvolle restaurant zorgt de chef 
des huizes voor zorgvuldige bereide maaltijden. 

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, alle uitstappen, muziekavond in 
het danslokaal en gratis gebruik van zwembad/sauna en infra rood-
cabine.

Afreisdatum: zaterdag 27 mei 2023 3 dagen
Prijs halfpension: € 375
Getrouwheidskaart of 60+: € 360
Toeslag éénpersoonskamer (beperkt aanbod): € 50
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Berlijn & Potsdam  
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 futuris-
tische 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****. De smaakvol ingerichte 
kamers beschikken over tv, radio, telefoon, minibar en een complete badka
mer. Er is een uitstekend restaurant, een wintertuin met buitenterras, een 
grote wellness, een fitness en een bar. ’s Morgens is er een ontbijtbuffet, 
’s avonds een lekker driegangendiner.

Extra’s inbegrepen: alle rondritten, Nederlandstalige gidsbegeleiding 
en een boottocht.

Afreisdatum: woensdag 7 juni 2023 5 dagen
Prijs halfpension : € 655 
Getrouwheidsprijs of 60+: € 630
Toeslag éénpersoonskamer: € 150

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 Marnevallei en Epernay. 

Hotel Carline *** is rustig gelegen op de rand van Beaune. Alle kraak
nette kamers beschikken over gratis Wifi, een flatscreen tv en voldoende 
bergruimte. De bad kamers zijn efficiënt ingericht met een wc, douche en 
gratis toiletartikelen en een föhn. In het restaurant kunt u genieten van 
streekgebonden driegangenmaaltijden. Verder beschikt het hotel ver een 
openluchtzwembad, bar met overdekt terras en tuin. 

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, alle uitstappen, inkom Hospice 
de Beaune, uitgebreide wijn- en champagneproeverij.

Afreisdatum: zondag 2 juli 2023 4 dagen
Prijs halfpension: € 460
Getrouwheidsprijs of 60+: € 440
Toeslag éénpersoonskamer: € 90

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 champagne degustaties 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 bezoeken 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 24 juni 2023 2 dagen
Extra’s inbegrepen: bezoek aan champagnehuis Lecomte, vier-
gangen  menu met aperitief, wijn en water inbegrepen en op zondag 
de Balade Champenoise: een unieke wandeling door de wijn velden 
met 6 gastro no mische etappes en champagne-degustaties à volonté.
Prijs volpension: € 285
Getrouwheidsprijs of 60+: € 270
Toeslag éénpersoonskamer: € 30

Afreisdatum 2: zondag 25 juni 2023 2 dagen
Extra’s inbegrepen: op zondag de “Balade Champenoise” en een 
driegangendiner in het hotel met 1/4de wijn en water inbegrepen. 
Op maandag bezoek champagnehuis Lecomte en een drie gangen-
lunch met aperitief, 1/4de wijn, water en koffie.
Prijs volpension + extra lunch op maandag: € 305
Getrouwheidsprijs of 60+: € 290
Toeslag éénpersoonskamer: € 30
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West-Zweden  
Dompel je onder in de Scandinavische cultuur, de prachtige streek van West-Zweden, met zijn grillige kustlijn, het land van meren 
en bossen, natuur op zijn best. Ontdek samen met ons de charmante oude dorpjes, de rust, de vikingcultuur, kastelen, ongerepte 
Zweedse natuur en de boeiende steden Göteborg en Malmö. We maken een unieke reis door West-Zweden, een hotspot voor een 
prachtige zomerreis en bezoeken o.a. het pittoreske Smögen en de Bohuslän regio, reizen door het land van bossen en meren, het 
prachtige Marstrand met een bezoek aan het kasteel van Carlsten en nog zoveel meer. West-Zweden is een prachtige oase binnen 
Scandinavië.

In Denemarken verblijven we in het Comwell KØge Strand Hotel ****. In 
Zweden in het Best Western Plus Åby Hotel **** in Mölndal. Er is gratis 
Wifi, de fitnessruimte Friskis & Svettis en een eigen restaurant en terras. 
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, een kluisje, een bureau, tv en 
een badkamer. Er wordt dagelijks een ontbijtbuffet geserveerd en ’s avonds 
een driegangendiner.

Extra’s inbegrepen: alle autocaruitstappen, ferryovertochten naar 
Denemarken, rondvaart naar de Göteborg Archipelago, bezoek kasteel 
Carslten, ferry overtochten Marstrand eiland, stadswandelingen in 
Göteborg, Malmö en Lund, Neder lands talige gidsbegeleiding gedurende 
gans de reis. 

Afreisdatum: zondag 2 juli 2023 8 dagen
Prijs halfpension: € 1.300
Getrouwheidskaart of 60+: € 1.270
Toeslag éénpersoonskamer: € 250

Zwitserse en Franse Alpen   
Een succesvolle reisbestemming op slechts een dagje rijden met fantastische landschappen, besneeuwde bergtoppen, groene 
bergweiden, weelderige valleien en blauwgroene meren. We bezoeken typische dorpjes en prachtige toeristische oorden zoals 
Chamonix, Annecy en Evian… Een zomervakantie om met volle teugen te genieten van een heerlijk klimaat, een weldoende zon 
en de zuivere lucht in een nog ongerepte natuur. 

In Village Club du Soleil Morzine *** verblijf je op een centrale locatie, in 
het charmante centrum van Morzine. Alle hotels van Villages du Soleil zijn 
stuk voor stuk fijne onderkomens. Daarnaast is er ook een wellnesscenter 
waar je kunt ontspannen na een actieve dag en een zwembad (op 1 km). 
De kamers zijn comfortabel ingericht met douche/bad, wc, tv en worden 
gedurende ons verblijf twee keer schoongemaakt. Voor het eten schuif je 
zo aan in het restaurant, waar de smakelijke maaltijden al op je staan te 
wachten. Ontbijt, lunch en diner worden in buffetvorm geserveerd. Wijn is 
inclusief bij de maaltijden. Één keer per week is er een themadiner, ’s avonds 
is er animatie.

Extra’s inbegrepen: Nederlandstalige gidsbegeleiding, alle uitstappen, 
wijn bij de maaltijden in ons hotel, de gastenkaart Multipass met heel 
wat voordelen en avondanimatie in ons hotel (dansavond, cabaret, …)

Afreisdatum: zondag 9 juli 2023 7 dagen
Prijs volpension (in ons verblijfhotel): € 1.050
Getrouwheidskaart of 60+: € 1.000
Toeslag éénpersoonskamer: € 140 
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Tirol “proeven en beleven”  
Oostenrijks Tirol is al jaren een zeer populaire bestemming bij de Vlamingen. Naast de bekende “Gemütlichkeit”, charme, levens-
stijl en tradities is dit ook te danken aan de vele “Tiroler specialiteiten” en die komen tijdens deze reis allemaal aan bod. We 
bezoeken een schnapsbranderij, kaasmakerij, wijnboer, houtsnijschool, wolweverij, … met daarnaast enkele toeristische toppers 
zoals Innsbruck, Stuibenfall, de hoogste waterval in Tirol, Swarovski en natuurlijk de prachtige bergwereld van ons vakantiegebied. 
In ons hotel passeren uiteraard ook alle culinaire Tiroler specialiteiten de revue.

Hotel Gurgltalblick *** ligt nabij het centrum van Nassereith. De kamers zijn mooi en comforta
bel ingericht, voorzien van een badkamer met bad of douche, wc, haardroger, tv, kluisje en zithoek. 
Dit gezellige hotel heeft een stijlvol restaurant, sfeervolle bar, lift, 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, fotoavond, muziekavond, grill avond, huttenavond met 
muziek (drank inbegrepen), de bezoeken aan een kaasmakerij, schaapswolweverij, hout-
snij school en wijnboer (met proeverij), alle uitstappen en Nederlandstalige gidsbegeleiding.

Afreisdatum: zondag 16 juli 2023 8 dagen
Prijs halfpension: € 940
Getrouwheidskaart of 60+: € 910 
Toeslag éénpersoonskamer: € 90

Wenen & Wienerwald  
Wenen is een stad die tot ieders verbeelding spreekt… “een gedroomde stad!” De voormalige hoofdstad van een wereldrijk, daarna 
de hoofdstad van de Donaumonarchie en nog steeds een cultuurmetropool; de hele Oostenrijkse kunstgeschiedenis vindt men 
terug in de Weense gebouwen. Wij bezoeken onder leiding van een plaatselijke gids alle Weense topattracties en maken ook nog 
een uitstap naar het Wienerwald met Stift Heiligenkreuz en Slot Mayerlingen.

Het Austria Trend Hotel Wien *** is een prachtig hotel dat in de best beoor
deelde zone van Wenen ligt. Het Johann Strauss Café ademt de sfeer van 
een typisch Weens koffiehuis uit en het restaurant serveert traditionele 
Weense specialiteiten, nationale en internationale gerechten. Alle kamers 
hebben een inrichting met rococoelementen en moderne voorzieningen. 
Ze zijn voorzien van airconditioning, tv, minibar en een badkamer. Er is een 
souvenirwinkel, een kapsalon en er is gratis Wifi.

Extra’s inbegrepen: alle busuitstappen, plaatselijke Nederlands talige 
stadsgids en inkom van: Stephansdom, Schloss Schönbrunn, Kaiser-
liche Wagenburg, Hofburg Silberkammer, het Kaiser appartement, het 
Sisi museum, de Oostenrijkse nationale bibliotheek, Stift Heiligen-
kreuz en Jachtslot Mayerlingen. 

Afreisdatum: zondag 23 juli 2023 8 dagen
Prijs halfpension: € 1.100
Getrouwheidskaart of 60+: € 1.055
Toeslag éénpersoonskamer: € 250
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Frankenland  
Toe aan een korte vakantie? Dan is het Main- & Frankenland een aanrader waar je “Herzlich Willkommen” bent. Schitterende 
bouwwerken uit alle tijden liggen als parels in het Frankische landschap tussen Frankfurt am Main en Würzburg. Historische ste-
den en schilderachtige dorpen die er nog uitzien zoals 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. 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 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, 4 x een viergangendiner, inkom 
Residenz Würzburg, Nederlandstalige gidsbegeleiding en alle uitstappen.

Afreisdatum: zondag 30 juli 2023 5 dagen
Prijs halfpension: € 660
Getrouwheidsprijs of 60+: € 600
Toeslag éénpersoonskamer: € 100

Salzburgerland  
Het betoverende Salzburgerland heeft een bekoorlijk, veelzijdig en verheven landschap te bieden. Dat gastvrijheid hier geen ijdel 
begrip is, hebben reeds talloze vakantiegangers mogen ervaren door de heerlijke “Gemütlichkeit”. Bij die immense bergwereld met 
een overdonderende natuurpracht is er ook een ware culturele schatkist aanwezig, met Salzburg stad, Salzkammergut met de 
Wolfgangsee en Bad Ischl. Dat alles begeleid door heerlijke muziek van Mozart, Franz Lehar, The Sound of Music en Ralph Benatzky 
van “Im Weissen Rössl am Wolfgangsee”,… het wordt een boeiende reis en belevenis! 

Ons verblijfshotel Alpenrose *** in Mühlbach am Hochkönig is een echte top
per met een uitstekende keuken en vriendelijke bediening. Er is een gezellige 
bar, lift, gratis Wifi, sauna, solarium, zonneterras en kegelbaan. Alle kamers 
hebben bad/douche, wc, tv en de meeste zijn ook voorzien van een balkon. 

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, de Hochkönig Card (gratis 
gebruik berg liften, gratis inkom Bergbaumuseum,…), Nederlandstalige 
gidsbegeleiding en alle autocarverplaatsingen, 1 x gratis Apfelstrudel en 
koffie op het terras, een uit ge breid Bauernbuffet met livemuziek en 1 x 
ontbijt in de bergen (bij goed weer) en afscheidsschnaps. 

Afreisdatum: zondag 13 augustus 2023 8 dagen
Prijs halfpension : € 1.050 
Getrouwheidskaart of 60+: € 1.020 
Toeslag éénpersoonskamer (alleen in een tweepersoonskamer): € 210

Wandelvakantie in Lermoos Tirol  
De streek rond onze gezellige verblijfplaats Lermoos, met zicht op de Zugspitze, is een echt wandelparadijs. We gaan tijdens onze 
dagelijkse begeleide wandeltochten genieten van de prachtige berglandschappen met afwisselende, groene schakeringen, bloe-
menweides en uitnodigende berghutten. Daarnaast hebben we ook nog de vele bergmeren en het Lermooser Moos, een voormalig 
moeraslandschap. Onze tochten rond Slot Neuschwanstein en de Heiterwanger See (met boottocht) maken ons gevarieerde pro-
gramma compleet. In deze regio kan men nog volop genieten van het oorspronkelijke karakter van de typisch bebloemde dorpjes.

Hotel Bergland **** in Tiroolse bouwstijl is gelegen in het centrum van 
Lermoos. Alle kamers hebben douche/bad, wc, tv, haardroger en balkon. 
Verder biedt dit sfeervolle hotel een wellness met o.a. sauna, solarium en 
stoombad, een groot bloementerras, lift en een gezellige bar. In het stemmige 
restaurant trakteert men u op een verzorgd ontbijtbuffet en hebben we iedere 
avond een viergangen keuzemenu.

Extra’s inbegrepen: alle begeleide wandeltochten en autocar verplaat-
sin gen, een thema avond (galadiner of Bauernbuffet) in het hotel met 
muziek en dans gelegenheid, een afscheidsdrankje en een boottocht op 
de Heiterwangsee.

Afreisdatum: zondag 30 juli 2023 8 dagen
Prijs halfpension: € 850
Getrouwheidskaart of 60+: € 810
Toeslag éénpersoonskamer: € 90
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Wandelvakantie in de baai van Mont Saint-Michel  
Waar je ook kijkt, overal is de baai van Mont Saint-Michel “tussen Normandië en Bretagne” verbluffend. Het licht speelt met de 
elementen in een veranderend landschap waarin de Mont Saint-Michel wordt weerspiegeld. Al wandelend gaan we dit “Wonder 
van het Westen” tijdens verschillende tochten kunnen bewonderen. Het hoogtepunt wordt onze begeleide “waddentocht” door 
de baai en het moerasgebied naar Mont Saint-Michel. Ook Cancale, Pointe du Grouin, de piratensteden Granville en Saint-Malo, 
Honfleur en het Bretoense binnenland komen aan bod. 

Verblijf in Hotel Les 13 Assiettes* * * waar we overnachten in mooie 
bungalows, gelegen in een bloemenpark met een klein openlucht
zwembad. 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: alle uitstappen en begeleide wandel tochten, 
een welkomstdrankje en de lokale gids voor het “wadlopen” naar 
Mont Saint-Michel.

Afreisdatum: zondag 20 augustus 2023 7 dagen
Prijs halfpension: € 850
Getrouwheidskaart of 60+: € 810
Toeslag éénpersoonskamer: € 80

Provence, Ardèche & Camargue  
Het prachtige natuurgebied ten zuiden van de Alpen met een 
uitgelezen zonnig klimaat oefent nog steeds een magische aan-
trekkingskracht uit. Een natuurpracht van zuiderse sfeer met 
de bedwelmende geur van lavendel, tijm en rozemarijn. De 
Camargue wordt beschouwd als één van de meest exotische 
streken van de Provence. De kloven van de Ardèche vormen 
het indrukwekkendste natuurmonument van Zuid-Frankrijk. 
Dit is een reis vol afwisseling van natuurpracht en een grote 
rijkdom aan historische monumenten. Een reis op maat van 
levensgenieters die hun zonnebatterijen willen opladen in goed 
gezelschap.

Kyriad Hotel Orange Centre *** is gevestigd in een 17eeeuws 
gebouw in het hart van Orange, vlakbij het Romeins theater en de 
Triomfboog. Er is een lift en gratis Wifi en elke kamer is uitgerust met 
geluids isolatie, airconditioning, satelliettv en een eigen badkamer. 
Het eigen restaurant verzorgt dagelijks een ontbijt en traditionele 
regionale gerechten. De maaltijden kunnen worden geserveerd in de 
eethoek of bij mooi weer op de terrassen.

Extra’s inbegrepen: Nederlandstalige gidsbegeleiding en alle 
auto car uitstappen.

Afreisdatum: zondag 27 augustus 2023 8 dagen
Prijs halfpension: € 970
Getrouwheidskaart of 60+: € 930
Toeslag éénpersoonskamer: € 260
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Adriatische Rivièra  
De Adriatische Rivièra geniet een bevoorrechte plaats onder de populaire vakantiebestemmingen in Italië. Het nabijgelegen bin-
nenland van Emilio-Romagna, met z’n mooie dorpjes en rijke cultuur, draagt bij tot de faam van de streek. Zo bezoeken we San 
Marino en Ravenna. De specialiteiten van de inheemse gastronomie gecombineerd met de gastvrijheid van de Romagna, met 
daarnaast “zon, zee en strand” … dat is pas echt genieten.

Ons verblijfshotel Giovanella *** is van topniveau. Alle kraaknette kamers 
hebben douche / wc, tv, telefoon en balkon. Het hotel beschikt over lift, 
salon, bar, tuinterras, fitnesszaal en sauna. Een verwarmd openluchtzwem
bad zorgt voor de nodige verfrissing, zonnestoelen zijn gratis te gebruiken. 
Ontbijtbuffet, ‘s middags en ‘s avonds menukeuze (telkens met een groenten
buffet). De “Famiglia Agostini” verdiende terecht het “Etichetta Oro” (gouden 
label) met haar gastronomische keuken. De tussenovernachtingen zijn in Hotel 
Gurgltalblick *** in Tirol. 

Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, water en wijn tijdens alle maaltijden 
in ons verblijfshotel, alle uitstappen en een dansavond met live muziek.

Afreisdatum: zondag 3 september 2023 8 dagen
Prijs volpension (in ons verblijfshotel): € 900
Getrouwheidskaart of 60 +: € 860
Toeslag éénpersoonskamer: € 100

Rijn in Vlammen  
Het meest indrukwekkende Rijnfeest is “Der Rhein im Flammen: Nacht der Loreley”. In een romantische sfeer kunt u vanaf uw 
schip genieten van een spectaculair vuurwerk dat de plaatsen rond de steden Sankt Goar en Sankt Goarshausen, zoals de Loreley 
en het kasteel van Rheinfels, in felgekleurde beelden hult. Het vuurwerk op grote hoogte boven de kastelen Katz en Rheinfels die 
boven de rivier schitteren, vormt de grote finale van dit jaarlijkse evenement.

Ons hotel *** in de ruime regio van Sankt Goar wordt voorzien door de 
organisatie van dit evenement en wordt pas later bekend gemaakt. De 
geselecteerde hotels hebben allemaal volledig uitgeruste kamers met tv, 
bad/douche en wc en zorgen voor een verzorgd ontbijtbuffet.

Extra’s inbegrepen: de avondbootvaart met vuurwerk op de Rijn, 
avondmaal aan boord met sfeervolle achtergrondmuziek.

Afreisdatum: zaterdag 16 september 2023 2 dagen
Prijs halfpension: € 255
Getrouwheidskaart of 60 +: € 245
Toeslag éénpersoonskamer: € 30

Sneukeltocht Normandië  
Normandië is een feest voor liefhebbers van lekker eten. Er komen een heleboel wereldberoemde producten vandaan zoals echte 
boter, kazen: Camembert, Livarot en Pont-l’Evêque. Maar ook fruits de mer, sint-jacobsschelpen, oesters, sablés (zandkoekjes), 
Cider en Calvados. Tijdens onze “sneukeltocht” gaan we tussen onze klassieke bezoeken heel wat van deze streekspecialiteiten 
proeven. Culinair genieten, in combinatie met de intensiteit van het Normandische landschap en onze interessante bezoeken 
maakt deze reis helemaal top.

Ons verblijfshotel l’Eden Park *** ontvangt ons in een idyllisch kader aan 
de boorden van het meer van Pontl’Evêque. Alle kamers zijn voorzien van 
een volledig uitgeruste badkamer, tv, telefoon en gratis Wifi. In het stijl
volle restaurant met “le classement 2 cheminées” van “Logis de France” 
genieten we van een ontbijtbuffet en ’s avonds van een driegangenmenu 
op basis van de verfijnde regionale keuken en vergezeld van 1/4de liter 
wijn. De laatste avond serveren ze een plateau de fruits de mer. 

Extra’s inbegrepen: 1/4de liter wijn bij de avondmalen, alle uit-
stappen, Neder lands talige gidsbegeleiding, een glaasje cider en 
2 “Normandische” proevertjes onderweg, de kaasproeverij en het 
bezoek aan de Calvados Experience met 6 proevertjes en een “fruits 
de mer” (zeevruchtenschotel) in ons hotel.

Afreisdatum: donderdag 14 september 2023 4 dagen
Prijs halfpension: € 560
Getrouwheidskaart of 60+: € 535
Toeslag éénpersoonskamer: € 135
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Wales & Ierland   
We laten u kennismaken met alle hoogtepunten van Ierland, 
the Emerald Isle en Noord-Wales. We genieten van de prach-
tige landschappen van het groene Ierland, de gastvrijheid, 
de rust en de pubs van het meest gezellige land van Europa. 
We reizen in stijl via de ferries die ons van het vasteland naar 
Engeland, Wales en Ierland brengen om te kunnen genieten van 
de prachtige vergezichten vanop zee. We bezoeken het beste 
wat Ierland de bieden heeft: de kliffen van Moher, Nationaal 
park Connemara, Kylemore Abbey, Wicklow mountains natio-
nal park, Dublin met zijn Irish pubs en de Guinness brouwerij 
en nog zoveel meer… We brengen ook nog een bezoek aan 
Noord-Wales, de baai van Llandudno en Snowdonia National 
Park. Laat je onderdompelen in de prachtige Keltische cultuur 
voor een onvergetelijke reis doorheen fascinerend Ierland en 
Wales. Deze reis wordt begeleid door een Vlaamse gids die u 
meeneemt in deze geweldige cultuur en die u via een whiskey-
tasting, de talrijke pubs en een brouwerijbezoek aan Guiness 
ook laat kennismaken met haar rijke drank- en feestcultuur.

We overnachten zowel in Wales als in Ierland in uitstekende 4**** 
hotels. In alle 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 
auto car uitstappen, de 
bezoeken aan de kliffen van 
Moher, Kylemore Abbey, 
de Guiness brouwerij, de 4 
over  tochten tussen Dover-
Calais en Wales-Ierland, een 
Ierse “Dinner & Dance” avond, 
een whiskey proeverij en 
de Neder lands talige gids -
begeleiding.

Afreisdatum: maandag 25 september 2023 9 dagen 
Prijs halfpension: € 1.730
Getrouwheidskaart of 60+: € 1.645
Toeslag éénpersoonskamer: € 380

Les 7 vallées, Frans-Vlaanderen  
We ontdekken de schoonheid van een minder bekende regio 
op een boogscheut van de Frans-Belgische grens. We lave-
ren tussen de talrijke onbekende riviertjes en ontdekken heel 
verrassende gezellige plaatsjes bezaaid met manoirs, watermo-
lens, abdijen en versterkte wallen. We maken kennis met de 
rijke Frans-Vlaamse geschiedenis, maken een rondrit door de 
Franse Westhoek de vallei van de Course, bezoeken het ves-
tingstadje Montreuil-sur-Mer, de abdij en tuinen van Valloires 
en gaan ook proeven…

Ons verblijfshotel Hôtel Le Sémaphore **** bevindt zich in Rangdu
Fliers, niet ver rijden van het strand van Berck aan de Côte d’Opale. 
Alle kamers beschikken over tv, kluis, telefoon en inloopdouche. In het 
restaurant wordt u door de chef verwend met seizoensgebonden verse 
en bovendien lokale producten. 

Extra’s inbegrepen: alle autocaruitstappen en de (muzikale) 
Neder lands talige gidsbegeleiding, inkom abdij en tuinen van 
Valloires en een glaasje Picon.

Afreisdatum: zaterdag 7 oktober 2023 2 dagen
Prijs volpension: € 280
Getrouwheidskaart of 60 +: € 270
Toeslag éénpersoonskamer: € 60
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Riviercruise Moezel “Gouden herfst”  
Het traject van onze riviercruise tussen Keulen naar Trier ligt bezaaid met talrijke pittoreske vakwerkdorpjes langs de oevers. 
Kastelen en ruïnes op steile rotsen trekken uw aandacht en de namen van bekende wijndorpen en wijngaarden blijven hangen 
terwijl u geniet van uw drijvend hotel: Trier, Bernkastel-Kues, Cochem, Koblenz… Geniet van het prachtige panorama langs kaste-
len door de kronkelende Moezelvallei, wandel door de wijngaarden en ontspan vervolgens met een glas wijn op het zonneterras. 
Geen enkele andere riviercruise biedt charmantere bestemmingen dan een Moezelcruise; de romantiek van deze reis zal je raken!

MS Dutch Grace is een **** schip in de SRGPremium categorie: in elk van de smaakvol en hoogwaardig ingerichte hutten vinden de gasten 
een tweepersoonsbed, douche/toilet, flatscreentv, individueel regelbare thermostaat, haardroger, een ruime kledingkast, telefoon en kluis. 
Standaard verblijf in een kajuit op het benedendek. In het stijlvolle restaurant genieten wij van hoogwaardige maaltijden: een ontbijtbuffet, 
driegangenlunches en viergangendiners.

Extra’s inbegrepen: de heen- en terugreis per autocar, aan 
boord: koffie en thee bij de maaltijden, iedere namiddag koffie 
en taart, een middernachtsnack, live muziek (in de namiddag 
en vanaf 21 uur), kapiteinsdiner (vijf gangen inclusief afscheids-
drank) en Neder lands talige gidsbegeleiding gedurende gans de 
reis.

Afreisdatum: maandag 9 oktober 2023 6 dagen
Prijs volpension (aan boord / benedendek): € 940
Getrouwheidskaart of 60 + (benedendek): € 900
Supplement kajuit middendek: € 50
Supplement Superior kajuit middendek met balkon: € 100
Supplement Superior kajuit bovendek met balkon: € 220
Toeslag éénpersoonskajuit benedendek: € 315 

Kerst in Hoge Venen en Eifel   
Geniet volop van de kerstsfeer en van de zuivere, gezonde lucht van de Eifel in de Oostkantons. We maken een rustige, deugddoende 
wandeling door het Emmelserwald naar het biermuseum in ons verblijfplaatsje Rodt, al dan niet door een winters landschap. We 
gaan ook de sfeer opsnuiven op enkele plaatselijke kerstmarkten en bezoeken enkele charmante toeristische dorpjes. 

Hotel Zum Buchenberg *** in Rodt/SanktVith biedt accommoda
tie met een restaurant, een bar en een gemeenschappelijke lounge. 
Daarnaast is er gratis Wifi, een tuin en een terras. Elke kamer van 
het hotel is uitgerust met een bureau, tv en eigen badkamer. In het 
restaurant genieten we van een ontbijtbuffet en een driegangen
diner.

Extra’s inbegrepen: alle autocaruitstappen en het welkomst-
aperitief.

Afreisdatum: vrijdag 1 december 2023 3 dagen
Prijs volpension: € 345
Getrouwheidskaart of 60 +: € 330
Toeslag éénpersoonskamer: € 20

Genietersweekend 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” en doet de regionale gastronomie alle eer aan en ze zal u 
met haar buffetten zeker weten te bekoren.

Extra’s inbegrepen: alle autocaruitstappen, welkomstaperitief, 
twee bezoeken aan een champagnehuis, 2 x viergangenmenu 
met wijn (¼ liter) en water inbegrepen.

Afreisdatum: zaterdag 28 oktober 2023 2 dagen
Prijs volpension: € 230
Getrouwheidskaart of 60+: € 220 
Toeslag éénpersoonskamer: € 30
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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. U bent 

pas ingeschreven na het betalen van een voorschot (€ 100/ persoon). Terugkerende 

klanten van onze buitenlandse reizen bekomen automatisch het “Getrouwheidskaart” 

statuut.

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 15 personen worden voor meerdaagse reizen gratis opgehaald (op 

1 verzamelpunt).

a Tussen het moment waarop de reis geboekt wordt en de reisdatum, kan de prijs 

van de oorspronkelijke boeking herzien worden bij een exponentiële stijging van de 

brandstof- of andere prijzen

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 € 8 per 

persoon per dag en voor reizen tot € 950 per persoon.

- Voor reizen vanaf € 950 per persoon : enkel annulering = 6 % op de totale reissom, 

Annulering- en reisbijstandsverzekering = 8 % 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 7 januari  
t.e.m. 4 maart 2023
van 9 tot 12u


