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Beste reiziger,

We zijn fi er je deze nieuwe brochure te mogen voorstellen. Met 
veel zorg en passie hebben we enkele karaktervolle en authentieke 
hotelletjes uitgezocht op unieke locaties. In deze brochure nemen 
we je er graag mee naartoe. 

De rode draad van onze TUI Small & Friendly brochure is 
authenticiteit, couleur locale. De pagina’s worden gekleurd door 
charmante hotelletjes die je even weghalen uit de massa en je ten 
volle laten genieten van de natuur en cultuur in de omgeving. 

Ontdek onze verschillende bestemmingen, dichtbij of net iets 
verder van huis en kies het verblijf dat écht bij je past. Je gastvrije 
hoteluitbater staat je ter plekke graag bij met raad en daad, 
zodat jij werkelijk alles uit je verblijf kan halen. 

Zo voel je je in Normandië de keizer(in) te rijk in een kasteeltje 
waar ooit keizerin Sissi verbleef of geniet je in Oostenrijk van 
dagverse producten en puur natuur in alpenhotelletjes omringd 
door imposante bergen. Wie altijd al droomde van la dolce vita 
in bella Italia kan terecht in karaktervolle kasteeltjes en villa’s 
in Toscane, rijk aan cultuur, geschiedenis en onweerstaanbare 
wijnen. Hou je van Duitsland? Dan kan je bijvoorbeeld kiezen 
voor de zee van rust en groene bossen van het Zwarte Woud. Van 
je welverdiende siësta in het zonnige Spanje tot je ontspannende 
wandel- of fi etstocht tussen de fruitbomen in Belgisch Limburg, 

Wat je ook kiest, TUI Small & Friendly brengt je naar de meest 
pittoreske plekjes. 

Dus kruip achter het stuur van je wagen, ga op ontdekking 
en geniet van al het moois dat jouw verblijf te bieden heeft. 
Wij kunnen je alvast de weg naar dat ene bijzondere plekje 
verklappen.

Je reisagent
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AUTHENTIEK KARAKTER

PERSOONLIJKE TOUCH

TUI SMALL & FRIENDLY 
Zin in zalig ontwaken op een plek die een eigen stijl en sfeer ademt? Een intiem boetiek-

hotel in het glooiende landschap rond Volterra of een voormalig jachtpaviljoen met 

Michelinkeuken in het groene hart van Normandië? 

Met TUI Small & Friendly verblijf je op unieke karaktervolle adresjes, stuk voor stuk 

échte pareltjes! Geniet intens van de warme gastvrijheid en persoonlijke service van 

kleinschalige topaccommodaties. Vaak van families die al generaties gasten ontvangen. 

Gepassioneerde uitbaters die toerisme verzoenen met de lokale samenleving, cultuur en 

natuur. Laat je in de watten leggen met een huisgemaakt diner, sap van sinaasappelen 

uit de eigen boomgaard of een calvados van de naburige boerderij. Voel wat het betekent 

om ergens écht welkom te zijn. Ontsnap aan de massa en ontdek de omgeving in jouw 

tempo. Met de auto, op een scooter of per fi ets? Jij kiest. 

Dankzij de insider-tips van je gastheer geraak je op plekken waar niet iedereen zomaar 

komt. Dat kronkelwegje naar die idyllische waterval bijvoorbeeld. Of die oude wijnboer met 

zijn magnifi eke sauvignon blanc. En dat terrasje met weergaloos uitzicht op de ondergaande 

zon die de baai oranjerood kleurt. Maak je klaar voor onvergetelijke ervaringen.

HIER DRAAIT HET OM JOU

EVEN WEG VAN ALLE DRUKTE
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LAAGSTEPRIJS-
GARANTIE

OMRUIL-
GARANTIE

WE-LOSSEN-HET-OP-
GARANTIE

NIET-GOED-GELD-
TERUG-GARANTIE

WAAROM KIEZEN VOOR TUI

NOG REDENEN OM TE REIZEN MET TUI?

TUI GARANTIES

INFO EN VOORWAARDEN BIJ JE REISAGENT

ALS JE JE VAKANTIE ERGENS 
ANDERS GOEDKOPER VINDT, 
BETAALT TUI JE HET VERSCHIL 
TERUG. STERKER NOG, JE KRIJGT
ER EEN EXTRA KORTING BOVENOP!

BOEK MET EEN GERUST HART JE 
VAKANTIE. KOM JE OP JE EERSTE 
KEUZE TERUG, DAN KAN JE BIJ TUI 
JE VAKANTIE KOSTELOOS WIJZIGEN.

BIJ VRAGEN OF PROBLEMEN OP 
JE BESTEMMING KAN JE ALTIJD 
TERECHT BIJ ONZE 24/7 SERVICE.

ALS JE HOTEL NIET VOLDOET AAN 
ONZE BESCHRIJVING, STELLEN WE 
BINNEN 48 UUR EEN OPLOSSING 
VOOR OF VERGOEDEN WE DE 
VOLLEDIGE REIS.

ALTIJD TOEGANG TOT
JE VAKANTIE, MET DE
HULPLIJNEN VAN TUI

WELK TYPE REIS JE 
OOK ZOEKT, 
TUI HEEFT HET!

TUI VERZEKERINGEN:
ZONDER ZORGEN 
JE VAKANTIE BOEKEN

VROEGBOEKKORTIN-
GEN, GRATIS NACHTEN 
& KINDEREN GRATIS
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Ontdek onze luxevakanties dicht bij huis of in Europa’s mooiste landen. Een 

verwenvakantie in een kasteel, op een landgoed tussen de wijngaarden of in 

een tophotel met eigen golfterrein. Van 5-sterrenluxeresorts tot Michelinsterren-

gastronomie. Geniet van wellness, comfort en service van het hoogste niveau aan

de mooiste stranden, omringd door imposante bergen of midden in de natuur.

LUXE
BELGIË  |  DUITSLAND  |  FRANKRIJK  |  ITALIË  |  KROATIË
LUXEMBURG  |  NEDERLAND  |  OOSTENRIJK  |  SLOVENIË
SPANJE  |  ZWITSERLAND

AUTOVAKANTIES  ZOMER 2021
Hotel Entners am See - Oostenrijk

NIEUWHaal deze nieuwe brochure bij je reisagent!

TUI LUXE
AUTOVAKANTIES
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Op zoek naar ongeschonden natuurgebieden, winkelplezier en 
cultuur? Je ideale vakantiebestemming is misschien wel dichterbij 
dan je denkt. België, Nederland en Luxemburg bieden mogelijk-
heden te over. Ga fietsen door de heide van de Veluwe of maak 
een wandeltocht in de twee Limburgen. Steden als Hasselt en 
Maastricht staan garant voor mooie winkels en culturele pareltjes. 
Laat de adrenaline stromen in de Ardennen bij het afvaren van
de Semois of kom helemaal tot rust in het Luxemburgse
groen. Ga op ontdekking in de Benelux en laat je verrassen!

Benelux

Luxemburg 

De Belgische Ardennen 

Limburg 

Limburg 

VLAANDEREN

WALLONIË

GROOT-
HERTOGDOM
LUXEMBURG

ANTWERPEN
BRUGGE

GENT

BERGEN

BRUSSEL
HASSELT

LUIK

NAMEN

AARLEN

DRENTHE

OVERRIJSEL

TWENTE
GELDERLAND

NOORD-BRABANT

LIMBURG

ZEELAND

DEN HAAG

MAAS-
TRICHT

BREDA

NIJMEGEM

ENSCHEDE

AMSTERDAM

UTRECHT

De Nederlandse Veluwe
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De Nederlandse Veluwe
De Veluwe is hét pronkstuk van Gelderland. Een wandeling 
of fietstocht door het Veluwse landschap leidt je door 
wouden, stuifzand en uitgestrekte heidevelden waar 
vele dieren in het wild leven. Spot de ‘Big Five’: edelhert, 
wild zwijn, ree, vos en schotse hooglander. In het Kröller-
Müller Museum sta je oog in oog met de tweede grootste 
Van Goghverzameling ter wereld. Leuke windelstraten 
vind je In Nijmegen en Apeldoorn. Stap in de voetsporen 
van de adel en verken de mooie kastelen van Gelderland 
zoals Slot Loevestein, Kasteel Vorden of Kasteel Doorwerth. 

Limburg 
Het landschap van Limburg leent zich met heuvels, heide-
velden, dennenbossen en groene weiden uitstekend 
tot uitdagende fietstochten. Of dacht je dat de Amstel 
Gold Race voor doetjes is? Must-sees in Nederlands 
Limburg zijn de mysterieuze mergelgrotten van  Valkenburg, 
het Bonnefantenmuseum in Maastricht en de GaiaZOO 
in Kerkrade. Aan  Belgische zijde moet je naar het mijn-
museum in Beringen en het Gallo-Romeins Museum in 
Tongeren. Genieten is het adagio in heel Limburg: proeven 
en relaxen doe je in Hasselt en Maastricht, twee gezellige 
steden met  bovendien heel wat leuke winkels. Wie nog 
meer koopjes wil jagen vindt beslist zijn gading in 
Maasmechelen Village.

De Belgische Ardennen 
De Belgische Ardennen zijn een waar outdoor-paradijs! 
Wandel of rij met de mountainbike door bossen, langs 
riviertjes en graslanden en ontdek charmante stadjes 
als La Roche-en-Ardenne en Rochefort. Wie het wat 
actiever wil kan kajakken op de Ourthe, de Lesse of de 
Semois. Het wildpark en de Grotten van Han bezorgen 
groot en klein uren plezier. Loop in Namen van de Citadel 
tot aan de oevers van de Samber en maak je keuze uit 
de vele culinaire adresjes in de gezellige steegjes. Bestel 
hierbij één van de beroemde trappistenbieren Chimay, 
Rochefort of Orval.

Groothertogdom Luxemburg 
Het Groothertogdom Luxemburg is klein maar voelt 
groots aan. Imposante kastelen en romantische stadjes 
als Vianden en Clervaux getuigen van de macht van de 
vroegere Luxemburgse seigneurs. De bosrijke natuur 
van de Luxemburgse Ardennen staat garant voor 
prachtige wandelingen. In de levendige, multiculturele 
hoofdstad Luxemburg kan je fijn kan shoppen en lekker 
eten. Huur een mountainbike in Echternach, de 
bekendste stad van het Mullertal, ook ‘Klein Zwitserland’ 
genoemd, en verken het gevarieerde landschap met 
rotsformaties, watervallen en verweerde burchten. 

013_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   13 17/12/20   16:39



14

Nederland  |  Gelderland/Veluwe  |  Eerbeek 

FLETCHER HOTEL-LANDGOED HUIS TE EERBEEK ★★★
EERBEEK

Wanneer je de Veluwe wilt ontdekken, is Fletcher Hotel-
Landgoed Huis Te Eerbeek de ideale bestemming. Het 
karakteristieke hotel is gevestigd in een charmant 14de-
eeuws landhuis en beschikt ook over een voormalig koets-
huis en extra hotelgebouw. De panden bevinden zich op een 
sprookjesachtig landgoed, omringd door tuinen met eeuwen-
oude eiken en elegante vijvers.

Insider tip: de Veluwe heeft vele mooie fi ets- en wandel routes 
die je langs bijzondere plekken leiden. Bovendien tref je hier 
een uiteenlopende fauna aan, zoals wilde zwijnen, reeën, 
IJslandse paarden en unieke vogels.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Privéparking

LIGGING
Aan de rand van het Nationaal Park Veluwezoom, in het 
 Gelderse bosrijke dorp Eerbeek.

FACILITEITEN
Restaurant, bistro, bar, lounge, terras, tuin. Lift. Verhuur 
( elektrische) fietsen

KAMERTYPES
46 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar) 
• douche, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar) 
• douche, toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 78499: prijzen en promoties: p. 162

kamervoorbeeld

014_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   14 17/12/20   16:39



15

Nederland  |  Limburg  |  Kerkrade  

Code 78565: prijzen en promoties: p. 162

FLETCHER HOTEL-RESTAURANT KASTEEL ERENSTEIN ★★★★
KERKRADE 

Fletcher Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein is gelegen aan 
de Anstelvallei en omgeven door een slotgracht en een 
schitterende kasteeltuin met vijverpartijen en fonteinen. Het 
hotel is gevestigd in een Limburgse carréhoeve uit 1713. 
Het oorspronkelijke Kasteel Erenstein dient tegenwoordig 
als een gezellig à-la-carterestaurant waar je kan genieten 
van heerlijke gerechten met uitzicht op de schitterende tuin. 
Sluit je dag af met een comfortabele overnachting in een 
van de sfeervol ingerichte hotelkamers van de carréhoeve.

Insider tip: het hotel ligt vlak naast GaiaZOO, een van de 
mooiste dierenparken van Nederland.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Privéparking

LIGGING
Gelegen in Zuid-Limburg nabij Maastricht is het hotel in Kerkrade 
gevestigd in een authentieke Limburgse carréhoeve uit 1713. 
Op het omringende landgoed vind je Kasteel Erenstein. Vanuit 
Fletcher Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein kan je vele uitstapjes 
maken. Ga een dagje cultuur snuiven of winkelen in het centrum 
van Maastricht (op ca. 33 km). Een bezoek aan het drielandenpunt 
mag ook niet ontbreken.

FACILITEITEN:
Restaurant, bar, terras. Lift. Verhuur (elektrische) fietsen

KAMERTYPES
45 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 20)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar) • bad 
of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 10)

kamervoorbeeld
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België  |  Limburg  |  Maaseik  

HOTEL KASTEEL WURFELD ★★★★
MAASEIK 

Zoek je een schilderachtige plek? Het befaamde Kasteel 
Wurfeld ligt in een tuin die weggelopen lijkt uit een kunst-
werk. Het kasteelgebouw met torentje en wintertuin is een 
romantisch decor. De gerechten zijn pure culinaire 
verwennerij, kleine kunstwerkjes vol smaak. Aanrader!

Insider tip: hier wordt rust verzekerd in een park met vijvers 
waarin eenden zich vermaken. Ga op ontdekkingstocht in 
de omgeving langs perfect uitgestippelde wandelroutes die 
aan het kasteel vertrekken of laat je verwennen in het 
shoppingscentrum Maasmechelen Village vlakbij.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi  
• LimburgPAS: met talloze kortingen op attracties in Limburg 

(te downloaden voor vertrek, www.dagtoerismelimburg.be/nl/
limburgpas). 

• Privéparking

LIGGING
In een prachtige groene omgeving, op ca. 2 km van het gezellige 
centrum van Maaseik. De wandel- en fietsroutes starten aan 
het hotel. Fiets naar het witte stadje Thorn in Nederland, de 
Maasputten in Kinrooi of het mandendorpje Dilsen-Stokkem. 
Shoppen kan in de leuke stadjes Maasmechelen, Weert of Sittard. 
In de Maasvallei is genieten een levenskunst en halen wandelaars, 
fietsers en bourgondiërs hun hart op.

FACILITEITEN
Loungebar, restaurant, terras, tuin met vijver. Lift. Fietsenstalling, 
verhuur elektrische fietsen, oplaadpunt voor elektrische fietsen 
en elektrische auto’s

KAMERTYPES
32 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior • bad of douche, haardroger, 
toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 78163: prijzen en promoties: p. 163 kamervoorbeeld
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België  |  Limburg  |  Maaseik  
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België  |  Ardennen  |  Alle-sur-Semois 

HOTEL AUBERGE D’ALLE ★★★

Het kleine hotel Auberge d’Alle is in handen van een sympathiek 
Nederlandstalig koppel dat aandacht heeft voor een sfeer-
volle inrichting, gezelligheid en romantiek. Alle kamers werden 
begin 2017 gerenoveerd.

Insider tip: in de 19de eeuw werd er tabak geteeld en 
gesmokkeld in de streek. Ontdek de laatste getuigen van de 
tabakscultuur langsheen de ‘Tabaksroute van de Semois’, 
twee autoroutes tussen Alle en Bohan (60 km) en Alle en 
Bouillon (70 km).

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijt (deels met tafelbediening) en 4 gangen-

keuzediner met in oktober en november regelmatig wild-
gerechten 

• Gratis wifi
• Privéparking, op aanvraag privégarage

LIGGING
Het kleine en gemoedelijke dorp Alle ligt op ca. 2 km, Rochehaut 
op ca. 5 km. Bouillon met zijn middeleeuwse kasteel rij je binnen 
na slechts 20 km met de auto langs een adembenemend mooie, 
door de bossen slingerende baan.

FACILITEITEN
Restaurant met open haard, bar, terras, salon, tuin. Geen lift 
(2 verdiepingen). In het hotel worden kunstwerken geëxposeerd

KAMERTYPES
14 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 20)

Code 78115: prijzen en promoties: p. 163

kamervoorbeeld
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La Roche-en-Ardenne

België  |  Ardennen  |  La Roche-en-Ardenne

HOTEL LA CLAIRE FONTAINE ★★★★
LA ROCHE-EN-ARDENNE • 132 KM

Beleef een rustgevende vakantie in Hotel La Claire 
Fontaine, een klassiek hotel met fl air waar de vriendelijke 
familie Son aan het roer staat. De keuken is van hoog 
gastronomisch niveau. Het is smullen van het ontbijtbuffet 
dat is samengesteld met de heerlijkste, kwalitatieve ingre-
diënten. 

Insider tip: er is een aangename wandelweg die langs de 
Ourthe naar de stad leidt en direct aan het hotel vertrekt, 
een half uur puur wandelplezier

INBEGREPEN
• Maaltijden: rijkelijk ontbijtbuffet
• Gratis wifi 
• Extra: wandelkaarten
• Sport en ontspanning:  in de grote tuin petanque, speeltuin 

en ligstoelen
• Privéparking

LIGGING
Zeer mooie ligging, genesteld in een vallei. De achterzijde van 
het hotel grenst aan de Ourthe. Op ca. 2 km van het centrum 
van La Roche-en-Ardenne dat te voet via een wandelpad 
bereikbaar is.

FACILITEITEN
Restaurant met een gastronomische keuken met terras. Salons 
met open haard, leeshoek en gezelschapspelen. Veranda met 
zicht op de 1 hectare mooie tuin vol bloemen die aan de Our-
the grenst. Moestuin. Lift. Sauna en massage. 
Verhuur (elektrische) fietsen

KAMERTYPES
23 kamers.
kamer 2 personen La Classique, ca. 18m2 • bad, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2 personen La Classique, ca. 18m2 • bad of douche, 
toilet • minibar • gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk 
(type 23)
kamer 2-4 personen, superior, ca. 24m2, tuinzicht • bad of 
douche, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 24)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • bad, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 10)

Code 78130: prijzen en promoties: p. 163
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DOMAINE DU MOULIN D’ASSELBORN ★★★
ASSELBORN 

Onvervalste nostalgie in een kleinschalig sprookjeshotel met 
annex midden in de ongerepte natuur. Romantici en levens-
genieters worden hier op hun wenken bediend en kunnen 
rekenen op een fi jne keuken in een meer dan gezellig kader. 
Wij waren alvast op slag verliefd, nu jij nog!

Insider tip: langs het stroompje van de Troine, staat een 
van de meest beroemde molens van Luxemburg, de molen 
van Asselborn. In 1981 werd het landgoed opnieuw gekocht 
om de afbraak te voorkomen. Vandaag de dag is het een 
van de meest gerenommeerde hotelrestaurants in de regio. 
Het herbergt een kunstgalerij en een museum over molens. 
De toeristen kunnen er de werking van een watermolen 
bewonderen. Het waterrad werkt nog.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijt of ontbijtbuffet, gastronomisch 

4 gangendiner, kindermenu t.e.m. 12 jaar. Maaltijden worden 
geserveerd in het hoofdgebouw

• Gratis wifi
• Extra: toegang tot het museum met de watermolen en de 

maalderij. Toegang tot de tijdelijke tentoonstellingen in de 
kunstgalerij

• Sport en ontspanning: kinderspeeltuin
• Privéparking

LIGGING
In een mooi stukje ongerepte natuur in Asselborn, een oase 
van rust. Langs een klaterend beekje. Een ideale uitvalsbasis 
voor vele uren wandelplezier in de omgeving. De annex ligt op 
ca. 800 m. Clervaux ligt op amper een kwartiertje rijden met 
de auto.

FACILITEITEN
Restaurant, brasserie, bar, terras, bibliotheek. Geen lift (slechts 
1 verdieping). Mogelijkheid tot forelvissen (vismateriaal en 
 vergunning aan de receptie). De kamers bevinden zich in het 
hoofdgebouw of in het bijgebouw op ca. 800 m

KAMERTYPES
23 kamers.  
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv (type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 17 jaar) 
• douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 22)
kamer 2 personen, superior, bijgebouw • douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv (type 21)
familiesuite 3-4 personen, bijgebouw • slaapkamer met bed 
2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • 2 badkamers: 
1 met bad en 1 met douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv 
(type 23)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv (type 10)

Luxemburg  |  Luxemburgse Ardennen  |  Asselborn

Code 78286: prijzen en promoties: p. 164

kamervoorbeeld
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Luxemburg  |  Klein Zwitserland  |  Scheidgen

Code 78217: prijzen en promoties: p. 164

HOTEL BON REPOS ★★★★
SCHEIDGEN 

De naam Bon Repos doet al vermoeden dat je hier een heerlijke 
nachtrust tegemoet gaat. De superuitgeruste kamers lonken 
dan ook uitnodigend, net als de mooie wellness. ‘s Avonds 
verwent de chef-kok je met lekkere creaties en het professionele 
bike center helpt je met het uitstippelen van fi etsroutes. De 
enthousiaste hotelmanager Vitor Pinto staat je met raad en 
daad bij. Hoeft het nog gezegd dat deze gewaardeerde topper 
absoluut aan te bevelen is?

Insider tip: of je nu op zoek bent naar buitenactiviteiten, 
deskundige lokale aanbevelingen, heerlijk, stevig eten of 
rustige ontspanningstijd in de sauna en hammam, Le Bon 
Repos heeft voor elk wat wils. Het bike center is een andere 
echte aanwinst voor het hotel; het aanbieden van perfect 
onderhouden mountainbikes en racefi etsen, samen met 
deskundig advies. Beginners kunnen zelfs een inleidende 
mountainbikecursus boeken voordat ze de lokale paden 
gaan ontdekken.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellness met sauna, dampbad, relax-

zone, handdoekenservice
• Privéparking

LIGGING
Rustig, in een groene omgeving, vlak bij het centrum van dorpje 
Scheidgen. Wandel- en fietswegen vanaf het hotel. Echternach 
ligt op ca. 7 km.

FACILITEITEN
Brasserie/bar, restaurant, terras. Lift. Fietsenberging

KAMERTYPES
19 kamers.
kamer 2-3 personen • bad, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)

kamervoorbeeld
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NORDRHEIN-WESTFALEN

BAYERN

SACHSEN-ANHALT

THÜRINGEN

BRANDENBURG

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

NIEDERSACHSEN

SACHSEN

HESSEN

SAUERLAND

RHEINLAND-
PFALZ

EIFEL

ZWARTE WOUD
FORÊT NOIRE

SAARLAND

HARZ

BAYERISCHE ALPEN

BADEN-WÜRTTEMBERG

BERLIN

HAMBURG

BREMEN

HANNOVER

DORTMUND

DÜSSELDORF

KÖLN

FRANKFURT

STUTTGART

MÜNCHEN

NÜRNBERG

ULM

DRESDEN

LEIPZIG

Bratwurst, Pünktlichkeit… maar ook ‘wandelschoenen’, die stop je in je koffer als je naar Duitsland reist om de groen beboste bergen 
en magische wouden te verkennen. In dorpjes als Monschau, Cochem en Winterberg overheerst de Duitse ‘Gemütlichkeit’, terwijl historische 
steden als Trier en Aken je met plezier hun geheimen prijsgeven. De Eifel is met haar vulkaanmeren een watersportgebied. Of maak 
een boottochtje langs eeuwenoude burchten en kastelen op de Rijn. Honger? Eet je buik rond met de degelijke en verse Duitse keuken: 
Schwarzwälder Kirschtorte of een broodje met Frankfurterworst en mosterd? En de wijnen uit de Moezel zijn van topkwaliteit. Duitsers 
dragen ‘Gastfreundschaft’ hoog in het vaandel: ze doen net dat tikkeltje méér om het hun gasten naar hun zin te maken. "Herzlich 
willkommen!”

Duitsland

Moezel

Eifel

Rijn

Romantische Straße

Zwarte Woud

Sauerland
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Eifel
In de Eifel zijn er zo’n 200 vulkanen, waarvan een paar 
nog actief zijn. Lang geleden stortten vulkaankraters in 
door explosies, waardoor enorme kuilen overbleven. Nu 
zijn deze ‘maren’, "de ogen van de Eifel" genoemd, 
gevuld met diepblauw water. Zeilen, windsurfen, duiken, 
roeien… watersporters weten hier wat te doen. Maak 
een romantisch ritje met de Vulkan-Express, een 
stoomtrein doorheen een prachtig landschap van 
beboste heuvels, dalen en bijzondere rotsformaties. Actie 
vind je op de Nürburgring, het racecircuit waar je zelf een 
rondje mag rijden met je auto. 

Rijn 
Rijnland, wijnland. Dat is niet overdreven. Fijnproevers 
zijn hier op hun plek, want de streekproducten met een 
glaasje erbij, die zijn niet te versmaden. Tussen Düsseldorf 
en Rüdesheim ligt de ‘Romantische Rijn’. Op de oevers 
liggen pittoreske dorpjes, groene heuvels en mysterieuze 
kastelen. Beklim de Lorelei, een 130 m hoge rots op de 
oever, voor een schitterend panorama. Bezoek vlak bij 
Königswinter het kasteel Drachenburg. In Bad Neuenahr 
zorgen de Ahr-Thermen voor een ‘zen’-beleving en volg 
vanuit St. Goar de Rheinsteig-wandelroute naar de 
Katz burcht.

Moezel
Historische stadjes, traditionele vakwerkhuizen, 
‘gemütliche’ wijndorpjes en uitgestrekte wijngaarden 
sieren het landschap rondom de Moezel. Op de steile 
hellingen die het Moezeldal flankeren tronen kastelen 
en burchten. Wijn maken, dat kunnen ze hier als geen 
ander. In bijna elk dorpje kom je wel een wijnboer of 
wijnkelder tegen, tijd dus voor een glaasje moezelwijn. 
Ook het gezellige middeleeuwse stadje Cochem is 
zeker een bezoek waard. Een stadsbezoek mag niet 
ontbreken en Trier is daarvoor de perfecte kandidaat.

Sauerland
Sauerland, "Het land van de 1000 bergen", is bekend 
om haar mooie heuvellandschap. De bossen, meren en 
bergen vormen één groot natuurpark. In Winterberg 
kan je zoutgrotten bezoeken en op de berg Kappe 
prijkt de 435 m lange ‘Panorama Erlebnisbrücke’, het 
hoogste uitzichtpunt van Sauerland. Een wandel-
klassieker is de Rothaarsteig. De ‘Weg van de Zintuigen’ 
toont je een bijzonder decor van stuwmeren, bossen, 
rivierbronnen, bizarre rotsformaties en valleien. 
Ze passeert ondermeer Willingen en Winterberg. 

Romantische Straße
Tussen Würzburg en Füssen loopt de mooiste autoroute 
van Duitsland: de Romantische Straße, 350 km lang 
 rijplezier langsheen kastelen, middeleeuwse stadjes en 
wijndorpjes als Markelsheim en Rothenburg ob der Tauber. 
Beeldschoon In kuuroord Bad Mergentheim relax je in 
het Kurpark en ontmoet je wolven in het Wildpark. Schloß 
Weikersheim pronkt met zijn ridderzaal. In Nördlingen 
loop je over de stadswallen, vanaf de kerktoren zie je 
de cirkelvorm van het stadje. Neem de kabellift naar de 
top van de Tegelberg en beklim in Wertheim de ‘Spitzer 
Turm’, de Duitse ‘Scheve toren van Pisa’. Fiets langs de 
Tauber op het jaagpad en geniet daarna van een Bacchus, 
een zalig wit wijntje.

Zwarte Woud
Hier heten de koekoeksklokken je elk uur welkom. De 
bergen van het Zwarte Woud beginnen aan Freiburg en 
volgen 180 km lang de Rijn. De ongerepte natuur met 
honderden wandelpaden doorheen dennenbossen en 
langsheen bergmeren is een wandelparadijs. Ontdek 
ook de grotten, geneeskrachtige badplaatsen en kastelen. 
Neem zeker eens de kabelbaan naar de Feldberg, 1.493 m 
hoog. Rust ‘s avonds uit in een karakteristiek hotelletje 
bij een heerlijke maaltijd. Hou een gaatje over voor de 
kers op de taart: Schwarzwälder Kirschtorte! 
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Duitsland  |  Eifel  |  Simonskall  

LANDHOTEL KALLBACH ★★★★
SIMONSKALL 

Gezellig samen zijn en genieten van de natuur, dat is waar 
mevrouw Baier voor zorgt in haar Landhotel Kallbach. 
Dankzij de schitterende ligging ben je zo in het bos voor een 
fi kse wandeling. De wellnesstuin nodigt uit tot ontspannen. 
Of speel je liever een rondje ‘Adventure Golf’? Kom helemaal 
tot rust in de mooie wellness of praat bij in de rustieke 
jagersbar ‘Kallhütte’. Tijdloze gezelligheid staat centraal in 
het restaurant met zijn heerlijke keuken. Uitstekend hotel 
met een zeer goede reputatie.

Insider tip: echte avonturiers kunnen zich uitleven in het 
Mountainbike-Park of de Hochseilgarten in Hürtgenwald 
(betalend).

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 4 gangendiner 

met keuze van het hoofdgerecht. Kindermenu t.e.m. 6 jaar
• Gratis wifi 
• Extra: wandelkaarten. 1x/verblijf: spelletje op de ‘Adventure 

Golf’
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 5 m) met 

ligstoelen en handdoekenservice, sauna, voetbad, belevenis-
douche en rustruimte met open haard (kinderen t.e.m. 12 jaar 
toegelaten tot het zwembad tussen 11u-15u ). Tafeltennis

• Privéparking

LIGGING
Zeer rustig, in het idyllische dorpje Simonskall. Omgeven door 
prachtige natuur, met wandel- en mountainbikepaden vanaf 
het hotel. De Rursee ligt op ca. 15 km, de mooie stad Aken op 
ca. 30 km.

FACILITEITEN
Restaurant met veranda, bar, zonneterras. Oplaadpunt voor 
elektrische wagens/fietsen. Lift. Adventure golf, games en biljart. 
Massage en infraroodcabine. Verhuur van elektrische fietsen

KAMERTYPES
49 kamers.
kamer 2 personen, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, 
badjas, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-4 personen, comfort (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
11 jaar), ca. 30m2 • bad of douche, haardroger, badjas, toilet 
• gratis wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer, comfort, ca. 18m2 • bad of douche, haar-
droger, badjas, toilet • gratis wifi • tv (type 11)

Code 76120: prijzen en promoties: p. 165
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Duitsland  |  Eifel  |  Simonskall  
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Duitsland  |  Eifel  |  Deudesfeld 

HOTEL ZUR POST ★★★
DEUDESFELD • 240 KM

Hotel Zur Post, een voormalige posthalte, is een gezellig 
hotel met zeer vriendelijke uitbaters, een goede streekkeu-
ken en een mooie ligging in het groene landschap van de 
Vulkaaneifel. Als fervente wandelaar zal het je hier zeker 
bevallen. Ook het prijskaartje valt zeer goed mee.

Insider tip: mooi weer? Zoek dan verfrissing in één van de 
‘maren’ in de omgeving. Dit zijn meren van vulkanische oor-
sprong.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet. Dinerbuffet of 

3 gangendiner met hoofdgerecht in buffetvorm. Kindermenu 
t.e.m. 12 jaar

• Gratis wifi 
• Extra: 1x/verblijf gebruik van de kegelbaan. Gebruik badjas-

sen
• Sport en ontspanning: wellness met Finse sauna, caldarium, 

erlebnisdouche en rustruimte
• Privéparking 

LIGGING
Rustig gelegen aan de dorpsrand van het mooie Deudesfeld, 
vlak bij het bos. Wandelwegen vertrekken vanaf het hotel. Op 
10 km van het mooie Manderscheid (met het beroemde 
Lieserwandelpad) en op 18 km van de stad Daun.

FACILITEITEN
Restaurant met streekgerechten, bar/stube (ook voor rokers) 
en mooie grote tuin met terras. Fietsenstalling. Geen lift. 
Kegelbaan

KAMERTYPES
25 kamers. 
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv (type 21)
kamer 3-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 16 jaar) 
• douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • 3de en 4de 
persoon slapen in bijstelbed (type 26)
kamer 2 personen • balkon • douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 24)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv (type 10)

Code 76121: prijzen en promoties: p. 165
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Duitsland  |  Moezel  |  Trier 

HOTEL BLESIUS GARTEN HAUSBRAUEREI ★★★★
TRIER

Al jaren zeer geliefd op de Belgische markt en uitgegroeid 
tot één van de toppers in ons aanbod: Blesius Garten 
Hausbrauerei. Hier kan je lekker tafelen en wegdromen in 
een aangenaam kader. Bezoek de eigen brouwerij met 
brasserie voor een leuke babbel of een gezellig etentje en 
proef de unieke biertjes van de familie Kraft.

Insider tip: maak een fi etstocht door de binnenstad van 
Trier en in de omgeving langs de Moezel, de Ruwer en de 
Saar. Het uitzicht telkens weer anders met verrassende 
wijnbergen en watervallen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met biohoek, 

3 gangenkeuzediner (ook vegetarisch mogelijk). Kindermenu 
(3 gangen) t.e.m. 12 jaar

• Gratis wifi 
• Extra: check-out tot 15u op zondag
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (7 x 4 m), lig-

stoelen, sauna en infraroodcabine, speeltuin
• Privéparking 

LIGGING
Rustig, in Olewig, een wijndorpje aan de rand van Trier, 
omgeven door wijngaarden en veel groen. Op slechts 2 km van 
het centrum van Trier, dicht bij het amfitheater en de Kaiser-
thermen. Het rustige alternatief voor wie een stadsbezoek wil 
combineren met een romantisch verblijf in een wijndorpje.

FACILITEITEN
Restaurant met veranda, à-la-carterestaurant, stube, tuin met 
zonneterras, biergarten, fietsenstalling. Lift (sommige kamers 
zijn niet bereikbaar per lift). Massagebedden (ook jetstream), 
massage, schoonheidssalon. Informatie over verschillende 
wandel- en fietsroutes in de buurt (deels tegen betaling). 
Verhuur e-bikes

BIJZONDERHEID
• brouwerijbezoek mogelijk
• 31/7-2/8: wijnfeest in Olewig en op de parking en het terras 
van het hotel met muziek tot in de vroege uurtjes
• 8/10-9/10: proef meer dan 100 biersoorten tijdens het 
Trierer Bierfestival in de tuin van het hotel

KAMERTYPES
61 kamers. 
kamer 2 personen, classic • douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, comfort (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 
jaar) • douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
ruime kamer 2-3 personen Blesius Garten • bad of douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 10)

Code 76252: prijzen en promoties: p. 166

kamervoorbeeld
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Cochem

Duitsland  |  Moezel  |  Cochem

MOSELROMANTIK-HOTEL THUL ★★★ SUP

Moselromantik-Hotel Thul wordt uitgebaat door het 
sympathieke, jonge koppel Hegenbarth. Je gastvrouw staat 
steeds klaar voor je wensen en je gastheer staat in de 
keuken, een garantie voor kwaliteit en verse ingrediënten. 
Door de familiaire, ongedwongen sfeer voel je je direct 
welkom en kom je er ook graag terug. Het terras, met 
panoramisch blik over het Moezeldal, is de plaats bij uitstek 
voor een hapje of een drankje.

Insider tip: Burg Metternich Beilstein, 10 km van Cochem.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet, 4 gangendiner met keuze van het 

hoofdgerecht. In de zomer bij mooi weer: grillbuffet op 
vrijdag

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: sauna, biljart, tafeltennis
• Privéparking 

LIGGING
Aan de rand van het centrum van Cochem, op een helling, 
uitkijkend over Cochem en de wijnbergen rondom. Het cen-
trum ligt op ca. 800 m, het station op ca. 2 km.

FACILITEITEN
Restaurant, stube met open haard, panoramisch terras. 
Oplaadpunt voor e-bikes. Lift. Badjassenverhuur. Solarium, 
schoonheidsverzorgingen, massage

KAMERTYPES
23 kamers. 
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 17 jaar), 
ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 2 personen, ca. 20m2 • balkon • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 17 jaar), 
ca. 26m2 • douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 12m2 • douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 76214: prijzen en promoties: p. 166

kamervoorbeeld
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Cochem

Duitsland  |  Moezel  |  Cochem 

HOTEL WEISSMÜHLE ★★★ SUP
COCHEM

Hier kom je om te genieten van de rust en van de heerlijke 
gerechten die de chef persoonlijk voor jou klaarmaakt. De 
familie Zimmer staat garant voor een gastvrije ontvangst in 
hotel Weissmühle.

Insider tip: het mooiste wandelpad van Duitsland (bekroond 
in 2019) passeert voorbij het hotel en loopt van Ulmen tot 
Cochem doorheen het betoverende Endertal (20 km).

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet, op woensdag met sekt, en 

4 gangendiner. Kindermenu t.e.m. 14 jaar (2 gangen)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: tafeltennis, sauna en infraroodcabine
• Privéparking

LIGGING
Romantisch en rustig gelegen in het Endertal, een bosrijke 
omgeving aan een klein riviertje, op 2,5 km van het centrum 
van Cochem.

FACILITEITEN
Lobby, twee restaurants, bar, ontbijtruimte en terras, tuin. Lift. 
Schoonheidssalon, massage en solarium

KAMERTYPES
36 kamers.
kamer 2 personen • douche, haardroger, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen • douche, haardroger, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 14 jaar) 
• douche, haardroger, badjas, toilet • minibar • gratis wifi 
• tv (type 22)
kamer 2 personen • balkon • douche, haardroger, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv (type 23)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar) 
• balkon • douche, haardroger, badjas, toilet • minibar • gratis 
wifi • tv (type 25)
1 persoonskamer • douche, haardroger, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv (type 10)

Code 76237: prijzen en promoties: p. 166
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Duitsland  |  Rijn  |  St. Goar 

WEIN HOTEL LANDSKNECHT ★★★
ST. GOAR • 324 KM

Romantiek en gastheershap ontmoeten elkaar in Wein Hotel 
Landsknecht. De familie Lorenz ontvangt je met open armen. 
Hou je van heerlijke wijn en lekker uitgebreid tafelen dan 
ben je hier op de juiste plek. Weingut Lorenz maakt een 
aantal heerlijke Rieslings. Regionale producten en gerechten 
zijn terug te vinden op de menukaart en variëren per seizoen.

Insider tip: vanuit het hotel kan je de nimf van de Lorely 
horen zingen. Ga op onderzoek uit en ontdek de legende.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Privéparking

LIGGING
In St. Goar, een rustige plek met typisch Duitse vakwerk-
huizen. Je hebt er een prachtig uitzicht op de Rijn. De streek 
leent zich perfect tot talrijke fiets- en wandeltochten.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Fietsenstalling

KAMERTYPES
21 kamers.
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 15 jaar), 
rivierzicht • douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • extra 
kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv (type 10)

Code 76015: prijzen en promoties: p. 167

kamervoorbeeld
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Duitsland  |  Romantische Straße  |  Bad Mergentheim   

FLAIR HOTEL WEINSTUBE LOCHNER ★★★ SUP

Flair Hotel Weinstube Lochner is het hart van het dorp. 
Hier worden echte gastvrijheid, gezelligheid en authenticiteit 
hoog in het vaandel gedragen. Bezoek de highlights van de 
Romantische Strasse of fi ets langs de Tauber op het mooiste 
jaagpad van Duitsland. Plons ‘s avonds in het zwembad of 
geniet van een glas uitgelezen wijn.

Insider tip: proef de Bacchus, een heerlijke witte wijn uit de 
streek.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 3 gangendiner met 

keuze van het hoofdgerecht (ook vegetarisch mogelijk)
• Gratis wifi en internethoek  
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 5 m), 

uitleendienst badjassen
• Kurkarte: toegang tot het kuurpark, kuurconcerten, begeleide 

wandelingen, kortingen op verschillende attracties en musea 
in Bad Mergentheim en omgeving (onder voorbehoud, kaart 
uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
In het hart van Markelsheim, een dorpje omringd door wijn-
gaarden op de ‘Romantische Strasse’. Bad Mergentheim met 
zijn beroemde burcht, wild- en kuurpark ligt op ca. 4 km, het 
lieflijke Weikersheim op ca. 8 km. Na een halfuur rijden bereik 
je zowel Würzburg (ca. 45 km) als Rothenburg (ca. 45 km).

FACILITEITEN
Restaurant, ontbijtruimte, terras, wijnstube. Lift. Kegelbaan. 
Schoonheidssalon, sauna, massage

KAMERTYPES
48 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 20)
kamer 3-4 personen • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 10)

Code 76947: prijzen en promoties: p. 167
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Willingen

Duitsland  |  Sauerland  |  Willingen 

WALDHOTEL WILLINGEN ★★★ SUP
WILLINGEN

Het Waldhotel Willingen, onder de dynamische leiding van 
de familie Virnich, is al jaren een gekende referentie in het 
aangename Willingen. Met een panoramische ligging in het 
groen, een lekkere keuken, een hartelijke service en een 
aantrekkelijke prijs is dit zonder twijfel een topadres. 

Insider tip: geniet op het mooiste panoramaterras van Willingen 
van oma’s huisbereide appeltaart en de heerlijke verse wafels.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 4 gangendiner met 
saladebuffet of dinerbuffet. Kindermenu t.e.m. 14 jaar (volwassenmenu 
mogelijk mits toeslag, ter plaatse te regelen)
• Gratis wifi
• Extra: voor 55-plussers 1x/verblijf koffie en gebak en gebruik 
hydromassagebed. Badjassen aan de receptie
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (13 x 8 m) met 
ligstoelen en handdekenservice, sauna, infraroodcabine, open-
luchtbubbelbad. Speeltuin, tafelvoetbal, tafeltennis
• Privéparking

LIGGING
Uiterst rustig, omgeven door natuur en met panoramisch zicht 
op de omgeving. Op ca. 1,2 km van het centrum van Willingen. 
Wandel- en fietspaden vanaf het hotel.

FACILITEITEN
Bar, restaurant met panoramisch terras. Lift (niet naar alle 
kamers). Fietsberging. Schoonheidssalon met o.a. massage

KAMERTYPES
37 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 20m2 • balkon • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, comfort, ca. 26m2 • balkon met tuin-
meubelen • bad of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
ruime familiekamer 3-5 personen, ca. 38m2 • gemeubileerd 
terras of balkon • douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 76338: prijzen en promoties: p. 167
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Duitsland  |  Sauerland  |  Willingen

HOTEL FRIEDERIKE ★★★★
WILLINGEN

Wil je ook onze favoriet ontdekken in Willingen? Welkom in het 
familiaal geleid hotel Fiederike aan de bosrand van Willingen, 
een heerlijk oord voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Hier 
wacht je een heel verzorgde bediening in een elegant decor. 
Voor het heerlijke diner nog even zwemmen? Dat kan, in het 
uitnodigende zwembad. 

Insider tip: breng zeker een bezoek aan de glasblazerij van 
Willingen waar ook jij je eigen glaskunst mag vervaardigen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, dinerbuffet of 

3 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht (ook 
vegetarisch) + saladebuffet. In het weekend 1x feestelijk diner 
bij kaarslicht. Op zondagavond warm en koud smulbuffet of 
-diner 

• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 5 m), sauna 

en handdoekenservice
• Sauerland Card: gebruik openbaar vervoer in de regio, toegang 

tot of korting op openbare zwembaden, diverse musea en 
attracties waaronder het Erlebnis Lagunenbad (onder voor-
behoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking 

Code 76327: prijzen en promoties: p. 168

LIGGING
In het idyllische Strycktal, omringd door uitgestrekte bossen 
en direct aan diverse wandelwegen. Na een mooie wandeling 
bereik je vlot het centrum van Willingen.

FACILITEITEN
Restaurant, salon/rokerslounge, tuinterras. Fietsenstalling. Lift 
(niet alle kamers per lift bereikbaar). Jetstream in het zwem-
bad, schoonheidsbehandelingen, massage. Badjassenverhuur. 
De kamers liggen verdeeld over 2 naast elkaar gelegen gebou-
wen

KAMERTYPES
32 kamers
kamer 2-3 personen • balkon of terras • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 22)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 16 jaar) 
• balkon of terras • douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv 
• minisafe tegen betaling (type 11)
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Duitsland  |  Sauerland  |  Bödefeld 

LANDHOTEL ALBERS ★★★ SUP
SCHMALLENBERG - BÖDEFELD

Hier voel je nog de echte Sauerlandse gastvrijheid: de eigenaar 
staat zelf aan het fornuis - een garantie voor een heerlijk 
diner - en de gastvrouw ontvangt je met open armen in dit 
familiehotel. Achter de typische vakwerkgevel van Landhotel 
Albers wachten je knusse zithoeken, een gezellig restaurant, 
comfortabele kamers en een overdekt zwembad. 

Insider tip: bezoek zeker het charmante stadje Schmallenberg 
op ca. 15 km, een toonvoorbeeld van de typische Sauerland-
architectuur met prachtige vakwerkhuizen en tal van gezellige 
winkels en cafeetjes.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet. 4 gangendiner met keuze van het 

hoofdgerecht (ook vegetarisch mogelijk). Kindermenu t.e.m. 
12 jaar

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (11 x 4 m), sauna, 

infraroodcabine, fitness, handdoekenservice
• Sauerland Card: gebruik openbaar vervoer in de regio, toegang 

tot of korting op diverse musea en attracties (onder voorbehoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Midden in het charmante dorpje Bödefeld, maar toch rustig. 
Ideaal gelegen voor heel wat excursies: Bad Fredeburg op ca. 7 km, de 
Hennesee op ca. 9 km, Schmallenberg op ca. 15 km, Winterberg 
op ca. 17 km en Bad Berleburg op ca. 28 km.

FACILITEITEN
Restaurant, stube met bar, terras. Lift (niet alle kamers zijn 
met de lift bereikbaar)

KAMERTYPES
37 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 22m2 • douche, haardroger, badjas, 
toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen, ca. 28m2 • douche, haardroger, badjas, 
toilet • gratis wifi • tv (type 21)
familiekamer met 2 aparte slaapkamers 3-5 personen, 
ca. 47m2 • slaapkamer met 2 slaapplaatsen en slaapkamer met 
3 slaapplaatsen • douche, haardroger, badjas, toilet • gratis 
wifi • tv (type 23)
1 persoonskamer, ca. 15m2 • douche, haardroger, badjas, 
toilet • gratis wifi • tv (type 10)

kamervoorbeeld

Code 76324: prijzen en promoties: p. 168
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Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Freudenstadt / lauterbad

HOTEL GRÜNER WALD ★★★★ SUP
FREUDENSTADT / LAUTERBAD

Gezellig hotel van de familie Hoyer. De persoonlijke sfeer, de 
service en de prachtige sauna- en beautyafdeling maken 
van hotel Grüner Wald een echte aanrader. Bovendien is de 
keuken van uitstekende kwaliteit. Het hotel onderging de 
laatste jaren een facelift met volledig vernieuwde kamers, 
een nieuw ingericht restaurant, een wijnbar en stube.

Insider tip: de Grote Markt van Freudenstadt is de grootste 
markt van Duitsland.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet met showcooking, klein lunchbuffet 

(13u-16u) en 4 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht 
(ook vegetarisch) + saladebuffet. Aangepaste menu’s voor 
kinderen. 1x/week 6 gangengaladiner met galabuffet en 
showcooking. Het volpension begint met een middagmaal en 
eindigt met een ontbijt. 

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (ca. 12 x 5 m), 

sauna, dampbad en fitness, grote ligweide met ligstoelen en 
parasols,  tafeltennis (buiten), fietsen

• Animatie:  wekelijks fitnessprogramma (Qi gong, aquagym, 
gymnastiek, walking,...)

• Konus-gastenkaart: gebruik openbaar vervoer in de regio 
(bus en trein, o.a. naar Freiburg en Basel) (onder voorbehoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
In Lauterbad, op slechts 3 km het stadje Freudenstadt. Zeer 
rustig, omgeven door bossen en weiden. Vanuit Freudenstadt 
heb je uitstekende verbindingen naar verschillende beziens-
waardigheden in het Zwarte Woud en het is de perfecte plaats 
voor een verkenning van het  Nationalpark. Gratis hoteltransfer 
mogelijk vanaf het station (bij aankomst en vertrek, op aan-
vraag)

FACILITEITEN
Restaurant met buffetgedeelte, hotelbar, à-la-carterestaurant, 
authentieke bauernstube, rokerslounge, vinotheek en fietsen-
stalling. Geen lift. Beautysalon met behandelingen en massage. 
Verhuur elektrische fietsen

KAMERTYPES
42 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 22m2 • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 25)
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 28m2 • balkon met tuin-
meubelen • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 2 personen, comfort, ca. 34m2 • balkon met tuin-
meubelen • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen, comfort, ca. 36m2 • balkon met tuin-
meubelen • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
appartementskamer met 1 slaapkamer 2-4 personen, ca. 
40m2 • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met 
bed 2 pers. • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

Code 76681: prijzen en promoties: p. 168
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Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Freudenstadt / lauterbad
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Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Baiersbronn

HOTEL LÖWEN ★★★ SUP

De jonge generatie Sackmann slaat zijn vleugels uit. De 
twee zonen van Jörg Sackmann, eigenaar van Romantikhotel 
Sackmann, leiden sinds begin 2019 Hotel Löwen, een klein, 
gezellig hotelletje met slechts 22 kamers. Nico Sackmann 
zorgt voor een excellente keuken. Zin in een dagje wellness? 
Gasten van Hotel Löwen genieten een voordeel-tarief voor de 
luxueuze wellnessafdeling met zwembad van Romnatikhotel 
Sackmann.

Insider tip: restaurant Panorama Hütte biedt een mooi 
panorama over de omgeving. Maak er een uitstap van en 
wandel er naar toe voor een aperitief of koffi e op het terras 
of een lunch.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 5 gangendiner met keuze van 

het hoofdgerecht (ook vegetarisch mogelijk)
• Gratis wifi
• Animatie: begeleide wandelingen 
• Konus-gastenkaart: gebruik openbaar vervoer in de regio 

(bus en trein, o.a. naar Freiburg en Basel) (onder voorbehoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Langs de Schwarzwald-Tälerstraße, in het Murgtal. In de deelwijk 
Schwarzenberg, op een 10-tal kilometer van Baiersbronn. Het 
station van Schwarzenberg ligt op 250 m van het hotel, ideaal 
voor uitstapjes naar Baiersbronn, Freudenstadt, Karlsruhe,...

FACILITEITEN
Restaurant. In Romantikhotel Sackmann: fietsenstalling, verhuur 
van fietsen en elektrische fietsen, wellness aan voorkeurtarief 
met overdekt zwembad, sauna’s, dampbaden, ijsbron, erlebnis-
douches, relaxatieruimtes, fitness

KAMERTYPES
22 kamers.
kamer 2 personen Eichberg, ca. 24m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen Auwald, ca. 36m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen Murgaue, ca. 36m2 • balkon • bad of 
douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 22)
1 persoonskamer Silberberg, ca. 24m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld

Code 76654: prijzen en promoties: p. 169
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Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Oberwolfach 

LANDHOTEL HIRSCHEN ★★★ SUP
OBERWOLFACH

Mooi en gezellig charmehotelletje dat Belgische klanten vooral 
waarderen voor zijn uitstekende keuken en aangenaam rustige 
sfeer. Landhotel Hirschen ligt verscholen in het idyllische 
Wolfachdal, tussen Freudenstadt en Triberg.

Insider tip: de historische binnenstad Schiltach ligt op 16 km.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet, 3 gangendiner met keuze van het 

hoofdgerecht + saladebuffet. In de zomer bij mooi weer: 
grillavond op maandag

• Gratis wifi 
• Extra: fles water op de kamer bij aankomst. Gebruik van 

nordic-walkingstokken en rugzakken. Motorservice: garage, 
info voor uitstappen, droogruimte

• Sport en ontspanning: ligweide met ligstoelen, sauna, tafel-
tennis, kegelbaan (tussen 15u-18u), biljart

• Konus-gastenkaart: gebruik openbaar vervoer in de regio 
(bus en trein, o.a. naar Freiburg en Basel) (onder voor-behoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Verscholen in het idyllische Wolfachdal, op ca. 2 km van Oberwolfach 
en ca. 6 km van het gezellige en romantische centrum van 
Wolfach. Bushalte op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Het hotel bestaat uit twee met elkaar verbonden gebouwen: 
‘Landhaus’ en ‘Landlust’. Restaurant, stube, salon, rustige tuin 
met vijvertje, zonnig terras, fietsenstalling. Lift (enkel in het 
gebouw Landlust). Massage. Verhuur mountainbikes en e-bikes. 
In juli en augustus: kinderprogramma in Oberwolfach (deels 
tegen betaling). Bij hotel Hirschen hoort ook een rustieke 
 vesperstube ‘Schmalzerhisli’ (6 km van het hotel), ideaal om 
eens binnen te springen tijdens of na een mooie wandeling: je 
krijgt er een kleine welkomstverrassing

KAMERTYPES
30 kamers. 
kamer 2 personen Landhaus, ca. 20m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-4 personen, comfort Landlust (max. 3 volw. of 
2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar), ca. 35m2 • balkon • bad of 
douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer Landhaus, ca. 14m2 • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 13)
kamer 1-2 personen Landlust (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 
15 jaar), ca. 35m2 • balkon • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

Code 76643: prijzen en promoties: p. 169
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Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Glottertal 

HOTEL HIRSCHEN ★★★★
GLOTTERTAL

Super hotelletje in een prachtige streek, familiaal geleid met 
een uitstekende service. Je gastheer staat zelf in de keuken, 
bekend voor de goede kwaliteit. Relaxen doe je aan het 
zwembad, in de wellness of op het terras, uitkijkend over de 
ligweide en het park van 15.000 m2. Tot hotel Hirschen 
behoren ook nog een wijnrestaurant, eigen wijngaard en 
schnapsstokerij.

Insider tip: Roter Bur, de wijncoöperatie van de Glottertaler 
wijnmakers is een bezoek waard en ideaal om een wijnpakket 
naar huis mee te nemen, voor eigen gebruik of als cadeau.

INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (8 x 4) met 

tegenstroom en panoramisch zicht, tennisbaan (outdoor), 
Finse sauna, biosauna, dampbad, infraroodcabine

• Konus-gastenkaart: gebruik openbaar vervoer in de regio 
(bus en trein, o.a. naar Freiburg en Basel) (onder voorbe-
houd, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
In het centrum van het idyllisch gelegen Glottertal, kenmerkend 
voor zijn vele wijgaarden. Van hieruit ben je snel in het mooie 
en gezellige Freiburg (12 km) en Titisee (35 km), met de 
Konus-kaart ook gemakkelijk gratis met het openbaar vervoer 
te bereiken.

FACILITEITEN
Lounge, bar, restaurant, terras, ligweide met ligstoelen, park 
(15.000 m2), wijnstube met zonnig tuinterras, schnapsstokerij. 
Schoonheidssalon, massage. Fietsverhuur

KAMERTYPES
49 kamers. 
kamer 2-4 personen Rebenhof (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
16 jaar), ca. 33m2, bijgebouw • douche, haardroger, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, comfort (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
16 jaar), ca. 32-40m2, hoofdgebouw • douche, haardroger, badjas, 
toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen, luxe (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 16 jaar), 
ca. 45m2 • balkon, hoofdgebouw • bad en douche, haardroger, 
badjas, apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe, strijkijzer en -plank (type 22)
1 persoonskamer Rebenhof, ca. 15m2, bijgebouw • douche, 
haardroger, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

Code 76620: prijzen en promoties: p. 169

Zwarte Woud
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Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Herrenschwand 

DER WALDFRIEDEN NATURPARKHOTEL ★★★ (*)
HERRENSCHWAND

Prima hotel waar de gastvrijheid van de familie Hupfer centraal 
staat. Naast een in 2020 gerenoveerd stamhuis vind je er ook 
een prachtig spahuis, opgetrokken in warme tinten, met een 
prachtig panorama, zwembad, sauna’s en moderne junior-
suites. Hotel der Waldfrieden is erkend als ‘natuurparkhotel’ 
dankzij z’n ecologische aanpak en het gebruik van kwalitatieve 
streekproducten in de keuken. De zoon des huizes roert er in 
de potten en kreeg z’n opleiding in de beste sterrenrestaurants 
van Duitsland en Zwitserland kreeg. 

Insider tip: maak op een heldere dag een autorit langs de 
landwegen van het Hochschwarzwald. Op verschillende plekken 
krijg je een spectaculair panorama tot aan de Zwitserse 
Alpen. Indrukwekkend.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 4 gangendiner met 

keuze van het hoofdgerecht. Kindermenu (3 gangen) t.e.m. 
11 jaar

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: in het spahuis (op 50 m van het hoofd-

gebouw): overdekt zwembad (10 x 5 m) met panoramisch zicht. 
Finse sauna, kruidensauna, dampbad en twee relaxruimtes. 
Thee, water en fruit in de wellness. Twee zonnige ligweiden, 
speeltuin, 

• Hochschwarzwaldcard:  deze kaart biedt tal van voordelen 
en/of kortingen op meer dan 100 attracties, waaronder toegang 
tot Badeparadies Schwarzwald in Titisee (1u30/persoon/dag 
maandag t.e.m. vrijdag, uitz. feestdag) en andere binnen- en 
buitenzwembaden, rondrit met toeristentreintje in Schluchsee, 
toegang tot het Schnapsmuseum Erichs Schnapshäusle in 
Feldberg, rodelbaan Hasenhorn Coaster, boottochten, huur 
e-bikes, wildpark Tatzmania met roofdieren. (onder voorbehoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid, meer info op 
www.hochschwarzwald.de/Card)

• Konus-gastenkaart: gebruik openbaar vervoer in de regio 
(bus en trein, o.a. naar Freiburg en Basel) (onder voorbehoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
In de piepkleine Vorderdorf-wijk van Herrenschwand, dat zich 
situeert op een naar het zuiden gericht hoogplateau. Het berg-
dorpje ligt op ca. 1.000 m hoogte en biedt een wondermooi 
uitzicht op de ongerepte natuur. Op ca. 7 km van Todtmoos. 
Tussen Todtnau (op ca. 15 km) en Sankt Blasien (op ca. 20 km).

FACILITEITEN
Restaurant/stube met uitstekende regionale gerechten (zoals 
wild- en forelspecialiteiten), terras. Lift (enkel in het spahuis). 
Badjassenverhuur, schoonheidssalon, massage. De kamers 
liggen verdeeld over het authentieke stamhuis en het spahuis 
(op 50 m van het hoofdgebouw)

KAMERTYPES
22 kamers. 
kamer 2-3 personen, classic Stammhaus (max. 2 volw.+
1 kind t.e.m. 11 jaar), ca. 20m2 • balkon • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2-4 personen, superior Stammhaus (max. 2 volw.+
2 kinderen t.e.m. 11 jaar), ca. 30m2 • slaapkamer met bed 
2 pers. en slaapbank 2 pers. • douche, haardroger, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv (type 26)
kamer 2-4 personen, superior Stammhaus, ca. 60m2 • woon-
kamer, slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 
1 pers. • bad en douche, haardroger, toilet • minibar • gratis 
wifi • 2x tv (type 24)
juniorsuite 2-4 personen Spahaus, ca. 45m2 • panoramisch 
balkon, zuidkant, met tuinmeubelen • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 23)

Code 76640: prijzen en promoties: p. 170
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GRAND EST
ÎLE DE FRANCE

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PARIS

STRASBOURG

LILLE

REIMS
METZ

LE HAVRE

Veel mensen zien het noorden van Frankrijk slechts door hun autoraam op doortocht naar het zuiden. 
Maar de regio’s Hauts-de-France, Normandië, Bretagne en Grand Est zijn het waard om je hele vakantie in door te brengen! 
Geniet van de ongerepte natuur langs de Côte Fleurie, bij de witte kliffen van Étretat en tussen de uitgestrekte wijngaarden 
in de Elzas. Wacht het juiste tij af om de Mont-Saint-Michel te bereiken en ontdek het oorlogsverleden op de landingsstranden 
van Normandië. Volg de ‘Route des Vins d’Alsace’ of ontkurk een fles in de Champagne. Aan mogelijkheden geen gebrek!

Bretagne

Noord-Frankrijk

Grand Est

Hauts-de-France  

Normandië

042_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   42 17/12/20   16:36



43

Hauts-de-France  
Net voorbij de Belgische grens nodigt de Noord-Franse 
regio Hauts-de-France je uit voor een vakantie vol 
verrassingen. Natuurliefhebber? Uitwaaien aan de 
stranden en kliffen in de Baai van de Somme of de 
grillige natuur van Les Deux Caps aan de Opaalkust 
verkennen staat alvast op de planning. Het middeleeuwse 
Saint-Valery-sur-Somme neemt je mee de geschiedenis 
in met zijn pittoreske haven en smalle straatjes. En 
Frankrijk à la flamande beleef je in het Frans-Vlaamse 
stadje Saint-Omer: bestel er een Picon bière en potje-
vleesch in een authentieke estaminet.

Normandië  
In het land van camembert, coquilles, calvados en cider 
zijn gastronomen koning. Maar ook voor wie houdt van 
natuur, cultuur en geschiedenis is Normandië een topper. 
Neem de funiculaire door de krijtrotsen in Le Tréport: 
boven geniet je van een prachtig uitzicht. Wandel door 
de geschiedenis op Omaha Beach, het bekendste invasie-
strand uit WOII. Poseer voor een foto bij de kliffen van 
Étretat of flaneer over de beroemde planches in Deauville 
en Trouville. Rond de oude haven van Honfleur wenken 
restaurantjes met heerlijke fruits de mer. Ook niet te 
missen: het wandtapijt van Bayeux en de Mont-Saint-
Michel die bij springtij omringd wordt door water. 

Bretagne  
De bestemming bij uitstek om uit te waaien aan zee! 
Volg de eindeloze kustlijn met prachtige baaien, roze 
granietrotsen, eilandjes, vuurtorens en kleurrijke 
havensteden als Saint-Malo. Of rij landinwaarts langs 
traditierijke stadjes als Dinard en Dinan of naar de 
prehistorische megalieten van Carnac. Ook smullen 
staat op het programma: proef de beroemde Bretonse 
crêpes in een knus pannenkoekenhuis: zoet met appel 
of ijs of hartig met kaas en ham. De zee levert dan 
weer al het lekkers voor de beroemde zeevruchten-
schotels zoals kreeft, mosselen en oesters van Cancale.

Grand Est
De heuvels en vlaktes met wijngaarden maken de Elzas 
tot een uitgelezen decor voor hikers en bikers. Mag het 
iets pittiger? Neem dan de mountainbikeroutes door 
de bossen van de Vogezen. Rij eens door naar Straatsburg 
en wandel door het pittoreske Petite France en de elegante 
Neustadt. Voor fijnproevers is de Grand Est een eldorado: 
proef spätzle, flammekuchen en coq au riesling in de 
Elzas met uitstekende Elzasser wijnen. Of volg de zes 
‘Routes Touristiques du Champagne’ langs wijngaarden, 
authentieke dorpjes en proeverijen en laat je rondleiden 
in grote champagnehuizen, bijvoorbeeld in Epernay.
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Frankrijk  |  Frans Vlaanderen (Hauts de France)  |  Saint-Omer 

HOTEL CHATEAU TILQUES ★★★
TILQUES

Overnacht in een 19de-eeuws kasteel vlak bij het gezellige stadje 
Saint-Omer! Dit klassevolle kasteelhotel Château Tilques, is 
geliefd voor zijn voortreffelijke keuken en authentieke Franse 
charme. Je kan er heerlijk wandelen in het fraai aangelegde 
park met een meertje en gazons. Voor je ontspanning is er 
ook een overdekt zwembad.

Insider tip: je logeert strategisch op een kasteeldomein, met 
in de buurt tal van mogelijkheden. Naast het middeleeuwse 
Sint-Omaars, mag een bezoek met platbodemboot aan de 
moeraslanden niet ontbreken.

INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet. 
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 5 m)
• Privéparking

LIGGING
mooi kasteeldomein van 4 hectare groot, in een rustige groene 
omgeving. In Tilques, op 5 km van het historische stadje Saint-
Omer.

FACILITEITEN
salonbar, gastronomisch restaurant in de voormalige  stallingen, 
terras en tuin. Geen lift. De kamers zijn verspreid over het 
 kasteel (types 20 en 10) en het bijgebouw ‘Pavillon du Parc’ 
(types 23 en 24).

BIJZONDERHEID
hotelgasten genieten 20% korting op de green fee van de 
befaamde St-Omer Golf Club.

KAMERTYPES
52 kamers.
kamer 2 personen Charme, kasteel, ca. 18m2 • bad of  douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), 
ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv 
(type 23)
kamer 4 personen, luxe Pavillon (max. 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 12 jaar), ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 24)
1 persoonskamer Charme, kasteel, ca. 25m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 61425: prijzen en promoties: p. 170

kamervoorbeeld
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Frankrijk  |  Frans-Vlaanderen (Hauts-de-France)  |  Recques-sur-hem 

HOTEL CHATEAU DE COCOVE ★★★★
RECQUES-SUR-HEM

Château de Cocove is het ideale vertrekpunt om de Opaal-
kust en Frans-Vlaanderen te ontdekken. Bewonder het mooie 
landschap tijdens een gezellige wandeling of een verkwikkende 
fi etstocht. Of wat dacht je van een boottochtje in de omgeving 
van St-Omer? Kortom, Château de Cocove is een echte 
aanrader voor wie van een vleugje romantiek wil genieten.

Insider tip: bezoek zeker het indrukwekkende bunkercomplex 
van Eperlecques, basis uit WOII voor het lanceren van de 
V-wapens.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet  
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: klein (oefen)golfterrein 
• Privéparking

LIGGING
In Recques-sur-Hem, in een schitterend park van ca. 11 ha 
met veel bomen. Snel te bereiken via autosnelweg A26. Op ca. 
18 km van St-Omer en ca. 24 km van Calais (met o.a. het 
Internationaal Kant- en Modecentrum). Op ca. 26 km van het 
strand, ideaal voor uitstapjes naar Cap Gris Nez, Cap Blanc 
Nez en Le Touquet.

FACILITEITEN
Gerestaureerd 18de-eeuws kasteel met een gezellige bar 
waar je een aperitief of een pousse-café kan degusteren. Het 
 restaurant met zicht op het park serveert een geraffineerde 
Franse keuken, evenals een mooie wijnkaart. Grote tuin met 
tuinstoelen. Geen lift

KAMERTYPES
26 kamers. 
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 22)
kamer 2-3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
10 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv 
(type 23)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 10)

Code 61445: prijzen en promoties: p. 170
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Frankrijk  |  Opaalkust (Hauts-de-France)  |  Hesdin-l'Abbé 

HOTEL CHATEAU CLERY ★★★
HESDIN-L’ABBÉ •

Ervaar de speciale sfeer die het logeren in een kasteel of 
bijgebouw ervan met zich meebrengt. Hotel Château Cléry 
ligt daarenboven in een mooi park van 5 ha, dicht bij 
 Boulogne en de stranden van de Opaalkust.

Insider tip: ideaal om het Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale te ontdekken.

INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet 
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: sauna
• Privéparking

LIGGING
In Hesdin-l’Abbé, midden in een rustig en groen kader. Op ca. 
8 km van Boulogne-sur-Mer.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Geen lift. De kamers liggen in het kasteel of 
bijgebouw

KAMERTYPES
27 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 18m2 • bad of douche, haardroger, toi-
let • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 25m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, 
 toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 61433: prijzen en promoties: p. 171

kamervoorbeeld
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Frankrijk  |  Baai van de Somme  |  Saint-Valery-sur-Somme

HOTEL DU PORT & DES BAINS ★★★
SAINT-VALERY-SUR-SOMME • 296 KM

Hier kom je volop genieten van alles wat de baai van de 
Somme te bieden heeft. Je degusteert een heerlijke keuken 
op een toplocatie. 

Insider tip: op wandelafstand van het hotel kan je de 
stoomtrein nemen die je de regio op een originele manier 
laat ontdekken. Trek er op uit en ga zeehondjes spotten in 
de baai van de Somme (seizoensgebonden).

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 3 gangenkeuze diner  
• Gratis wifi   
• Extra: 1 kir per persoon bij het eerste diner

LIGGING
Hotel Du Port & Des Bains is ideaal gelegen in hartje Saint-
Valery-sur-Somme. Treintje (seizoensgebonden) op 150 m, de 
baai en wandelpromenade direct tegenover het hotel.

FACILITEITEN
Restaurant Les Bains, terras

KAMERTYPES
16 kamers.
kamer 2 personen, ca. 15m2, rivierzicht, haardroger, toilet 
• koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), 
ca. 15m2, rivierzicht, haardroger, toilet • koffiezetfaciliteiten 
• gratis wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer, ca. 15m2, haardroger, toilet • koffiezet-
faciliteiten • gratis wifi • tv (type 10)

Code 61468: prijzen en promoties: p. 171

kamervoorbeeld
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Frankrijk  |  Baai van de Somme (Hauts-de-France)  |  Grand-Laviers 

DOMAINE DU VAL 
GRAND-LAVIERS

Een ideaal vakantiedomein voor families, koppels en natuur-
liefhebbers op zoek naar rust en comfort. Na een dagje in 
de baai van de Somme of Abbeville geniet je nog na in het 
overdekte zwembad of op je terrasje met panoramisch uitzicht.

Insider tip: een waar walhalla voor vogelaars is het vogel-
reservaat van Grand-Laviers. Deze vroegere industriële site 
werd omgetoverd tot een uniek reservaat, op 5 minuten vogel-
vlucht van de Baai van de Somme en op een steenworp van 
je vakantiedomein.

INBEGREPEN
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (13 x 6,5 m). 

 Fitness. Speeltuin
• Comfort: bedlinnen. Opgemaakte bedden bij aankomst

LIGGING
Rustige ligging in Grand-Laviers, aan het golfterrein van 
 Abbeville (golfterrein gesloten sinds 2019). Je logeert hier in 
stijlvolle houten huisjes, gebouwd bovenaan een helling met 
uitzicht op het mooi Somme landschap. Abbeville ligt op ca. 
6 km, Saint-Valery-sur-Somme op ca. 17 km.

FACILITEITEN
Salon, bar. Ontbijt- en traiteurservice. Wasserette

ACCOMMODATIE
30 chalets.
chalet max. 4 personen, ca. 32m2 • terras met tuinmeubelen 
• woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 
2 pers. • badkamer met bad, apart toilet • kitchenette, 
4  elektrische kookplaten, oven, microgolfoven • waterkoker 
• koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas • gratis wifi • tv 
• parket (type 40)
chalet max. 6 personen, ca. 45m2 • terras met tuinmeubelen 
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 
2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met 
bad, apart toilet • kitchenette, 4 elektrische kookplaten, oven, 
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster 
• vaatwas • gratis wifi • tv • parket (type 60)

Code 61467: prijzen en promoties: p. 171
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Frankrijk  |  Baai van de Somme (Hauts-de-France)  |  Ault 

RELAIS DU SILENCE LE CISE ★★★
AULT

Schitterend en charmant hotelletje waar je helemaal tot rust 
komt. De kamers liggen verspreid over verschillende gebouwen. 
Enkel restaurant/ontbijtzaal en hotelreceptie bevinden zich 
in het hoofdpaviljoen. De nieuwste kamers (Hirondelles) liggen 
op ca. 150 m van het hoofdgebouw in een statig gerenoveerd 
pand uit 1917. Naast de ligging is ook de heerlijke keuken 
een plus waard. Relais du Silence Le Cise, een aanrader in 
ons aanbod!

Insider tip: je ontbijt en eet hier met een adembenemend 
uitzicht, het hotel restaurant bevindt zich op een klif. Bij 
laagwater wandel je zo van de receptie via een pad naar 
het lager gelegen strand..

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 3 gangendiner ‘Cise’
• Gratis wifi en internethoek 
• Privéparking 

LIGGING
Hier logeer je werkelijk op een adembenemende plek in Ault. 
Vanuit het hoofdpaviljoen, met restaurant en hotelreceptie, 
geniet je van een adembenemend en rustgevend zicht op de 
kustlijn en zee. Op korte wandelafstand van het pad naar het aan 
de voet van de kliffen gelegen strand. Saint-Valéry-sur-Somme 
met de Somme-monding (Picardië) ligt op ca. 25 min. rijden. 
Le Tréport (Normandië) op ca. 15 min. rijden.

FACILITEITEN
Restaurant met zicht op zee. Geen lift. Park. Sauna met regenboog-
douche en zicht op zee. Openluchtbubbelbad met zicht op 
zee. Fietsverhuur

KAMERTYPES
30 kamers. 
juniorsuite 2 personen Hirondelle, ca. 36m2, bijgebouw, bad 
of douche, haardroger, badjas, toilet • koffiezetfaciliteiten 
• minibar • gratis wifi • tv (type 20)
suite 3-4 personen Hirondelle, ca. 42m2, bijgebouw, bad of 
douche, haardroger, badjas, toilet • koffiezetfaciliteiten • mini-
bar • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2 personen, superior, ca. 24m2, zeezicht, bad of douche, 
haardroger, badjas, toilet • koffiezetfaciliteiten • minibar 
•  gratis wifi • tv (type 22)
juniorsuite 1 persoon Hirondelle, ca. 36m2, bijgebouw, bad of 
douche, haardroger, badjas, toilet • koffiezetfaciliteiten • mini-
bar • gratis wifi • tv (type 10)

Code 61469: prijzen en promoties: p. 172
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Mers-les-Bains

Frankrijk  |  Normandië  |  Le Tréport

HOTEL VILLA MARINE ★★★
LE TRÉPORT • 311 KM

Aangenaam hotelletje onder dynamische leiding van de 
charmante eigenares. Ideaal gelegen tussen de badstad Le 
Tréport en Mers-les-Bains, waar je eindeloze wandelingen 
kan maken langsheen de rotskust. Het hotel werd in 2017 
helemaal opgefrist. Het is aangenaam vertoeven in de 
gezellige lounge met zicht op het haventje. 

Insider tip: vanuit la Villa Marine wandel je makkelijk langs 
de haven helemaal tot aan de Phare du Tréport, daar 
geniet je van een prachtig uitzicht op de zee en de witte 
kalkrotsen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en ‘s avonds een lekker 3 gangen-

keuzemenu. Aangepast kindermenu (hoofdgerecht + dessert). 
Het restaurant is gesloten op zondag, het diner wordt dan op 
maandagmiddag aangeboden. Tussen 14/7-31/8 is het restaurant 
open op zondag

• Gratis wifi en internethoek

LIGGING
Op een schiereiland, tegenover het mooie stadje Le Tréport. 
Vlak aan het strand van Mers-les-Bains. De Baai van de 
Somme ligt op een halfuurtje rijden.

FACILITEITEN
Lobby, bekroond restaurant. Lift

KAMERTYPES
38 kamers. 
kamer 2 personen, ca. 9m2, lateraal havenzicht • douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2 personen, ca. 15m2, lateraal zeezicht • douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv (type 21)
ruime kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), 
ca. 20m2, zicht op binnenplein • douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk (type 22)
kamer 2 personen, superior, lateraal zee- of havenzicht 
• douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 24)
1 persoonskamer, ca. 9m2, havenzicht • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 61517: prijzen en promoties: p. 172
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Etretat

Frankrijk  |  Normandië  |  Sassetot-le-Mauconduit

HOTEL CHATEAU DE SISSI 
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT • 382 KM

Kom helemaal tot rust op een Normandisch kasteeldomein. 
Dit 18de-eeuwse kasteel deed in 1875 dienst als verblijfplaats 
voor de Oostenrijkse keizerin Elisabeth (Sissi).  Vandaag kan 
je er vooral terecht voor heerlijke gastronomie in een charmant 
historisch kader.

Insider tip: keizerin Sissi kwam in dit kasteel gezonde lucht 
opsnuiven, op voorschrift van haar dokters. Na een gezonde 
wandeling kan je je vergapen aan de kliffen van ‘Les Petites 
Dalles’, in 1881 al vereeuwigd door Claude Monet.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner
• Gratis wifi
• Privéparking

LIGGING
Rustig gelegen in het dorpje Sassetot-le-Mauconduit. Op ca. 
2 km van de kust en een halfuur rijden van Etretat. Château de 
Sissi geniet een unieke ligging in een prachtig domein van meer 
dan 10 hectare. In de buurt kan je makkelijk naar Fécamp (ca. 
14 km), Saint-Valéry-en-Caux (ca. 20 km), de vermaarde kliffen 
van Etretat (ca. 32 km) en Rouen (ca. 70 km).

FACILITEITEN
Restaurant met open haard en terras, salon, rustig park. Geen 
lift. Oplaadpunt voor elektrische wagens

KAMERTYPES
28 kamers.
kamer 2 personen Classique, ca. 16m2 • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen, superior Authentique (max. 2 volw.
+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 18m2 • bad of douche, haardroger, 
 toilet • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2-3 personen, superior Authentique Balneo (max. 
2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 18m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv (type 22)
kamer 2-4 personen, superior Elegance (max. 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 12 jaar), ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 23)
1 persoonskamer, ca. 14m2 • douche, haardroger, toilet 
•  gratis wifi • tv (type 10)

Code 61532: prijzen en promoties: p. 172
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Frankrijk  |  Normandië  |  Crépon 

HOTEL FERME DE LA RANCONNIERE ★★★
CRÉPON

Deze versterkte pachthoeve uit de 13de eeuw bestaat uit 
vier gebouwen, compleet met poort met kantelen en uitkijk-
torentjes en werd omgetoverd tot een pittoresk en romantisch 
hotel. Crépon is nog een typisch en authentiek Normandisch 
dorp met aan de rand de herenboerderij waarin het hotel 
werd ondergebracht. 

Insider tip: op wandelafstand van je hotel bevindt zich een 
origineel “paraplu-winkeltje” waar op ambachtelijke wijze 
allerlei soorten en unieke paraplu’s worden vervaardigd. 
Loop er zeker eens binnen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi aan de receptie
• Sport en ontspanning: tennisbaan, tafeltennis, reuzenschaak-

spel in de tuin en speeltuin 
• Privéparking

LIGGING
Ferme de la Rançonnière is zeer rustig gelegen, aan de rand 
van het vredige dorpje Crépon, een deelgemeente van Creully 
(op ca. 4 km). Op een zevental km van Arromanches en op ca. 
3 km van de zandstranden van Ver-sur-Mer en Asnelles. De 
befaamde D-Daystranden bevinden zich eveneens op slechts 
enkele kilometers.

FACILITEITEN
Bar/salon, restaurant, terras

KAMERTYPES
48 kamers. 
kamer 2 personen, traditional, ca. 15m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 24m2 • bad of douche, 
 haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer, ca. 12m2 • bad of douche, haardroger, 
 toilet • tv (type 11)

Code 61593: prijzen en promoties: p. 173

kamervoorbeeld

052_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   52 17/12/20   16:49



53

Frankrijk  |  Normandië  |  Crépon 

HOTEL LE MANOIR DE MATHAN ★★★ SUP
CRÉPON

Ontdek Normandië vanuit een originele locatie. Je logeert 
in een rustieke oude herenboerderij bij eigenaars Koen en 
Isabelle. Le Manoir de Mathan is een ideale plek als je op 
zoek bent naar authenticiteit en charme.   

Insider tip: Normandië is een regio die het artisanale hoog 
in het vaandel draagt. Tegenover de authentieke Manoir 
worden in een ambachtelijk atelier nog handgemaakte 
paraplu’s gemaakt. Wandel er zeker eens binnen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi aan de receptie
• Privéparking

LIGGING
In het typisch Normandisch plattelandsdorpje Crépon, op slechts 
3 km van de zee. Strategisch gelegen voor wie de landings-
stranden wil ontdekken. Het charmante Bayeux ligt op ca. 12 km.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte

KAMERTYPES
21 kamers.
kamer 2-3 personen, superior, ca. 24m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
juniorsuite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
14 jaar), ca. 35m2 • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer, ca. 12m2 • bad of douche, haardroger, 
 toilet • tv (type 10)

Code 61522: prijzen en promoties: p. 173

kamervoorbeeld

053_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   53 17/12/20   16:49



54

© CJB

Frankrijk  |  Normandië  |  Courseulles-sur-Mer 

HOTEL DE PARIS ★★
COURSEULLES-SUR-MER • 491 KM

Deze topper van driesterrenniveau staat sinds geruime tijd 
onder familiale leiding.  De voornaamste troef van hotel de 
Paris is de verfi jnde keuken. Dankzij de kleinschaligheid kan 
je in het badplaatsje Courseulles nog gezellig rondkuieren. 
Ideaal voor wie de (landings)stranden wil ontdekken en elke 
dag wil genieten van de heerlijke Normandische keuken.

Insider tip: in dit nog authentieke familiale hotelletje vergaap 
je je vanuit het restaurant, tijdens het ontbijt, aan een originele 
Sherman-tank gelegen pal tegenover het hotel. Juno Centre 
ligt op wandelafstand van het hotel.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijt en 3 gangenkeuzemenu. 

Kinder menu t.e.m. 12 jaar
• Gratis wifi

LIGGING
Schuin tegenover de zee en het strand (JUNO Beach) met 
 promenade. Nabij de levendige jacht- en vissershaven van 
Courseulles dat een centrale ligging geniet aan de bekende 
landings stranden. De Sherman-tank tegenover het hotel  herinnert 
aan 6 juni 1944, toen Canadese troepen er geschiedenis schreven 
door met ‘drijvende’ tanks aan land te gaan.

FACILITEITEN
Hoogstaand restaurant met een rijke keuken op basis van 
verse zeevruchten en streekproducten, bar, fietsenberging. 
Geen lift.

KAMERTYPES
27 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, toilet • gratis wifi • tv 
(type 23)
kamer 2 personen, lateraal zeezicht • bad of douche, toilet 
• gratis wifi • tv (type 26)
kamer 2-3 personen, zeezicht • bad of douche, toilet • gratis 
wifi • tv (type 27)
1 persoonskamer • bad of douche, toilet • gratis wifi • tv 
(type 11)
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Frankrijk  |  Normandië  |  Bagnoles-de-l’orne 

HOTEL LE MANOIR DU LYS ★★★★
BAGNOLES-DE-L’ORNE

Ontdek de verfi jnde Normandische keuken in het sterren-
restaurant van topchef Franck Quinton (1 Michelinster). 
Oorspronkelijk was deze ‘Relais du Silence’ een jachtpaviljoen. 
Het groeide uit tot een restaurant en uiteindelijk tot dit 
charmehotelletje onder leiding van de familie Quinton-Lebailly. 
Hier kom je vooral om te genieten van de heerlijke gerechten 
die deze topchef op basis van verfi jnde streekproducten uit 
zijn keuken tovert. Het natuurkader en zwembad maken het 
plaatje compleet. Kortom, een perfect adresje om eens 
heerlijk te relaxen en lekker te tafelen.

Insider tip: je kan hier het hele jaar door genieten van het 
unieke kader en de gastronomie. In de herfst krijgt het een 
extra dimensie. De kok neemt je dan graag mee om padden-
stoelen te herkennen en te plukken in het bos. Deze worden 
geïntegreerd in de dan gangbare menu’s. Een unieke ervaring 
voor wie van natuur en gastronomie houdt.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met huisgemaakte 

producten
• Gratis wifi
• Extra: gebruik van fietsen (enkel voor volwassenen en volgens 

beschikbaarheid)
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (8 x 5 m), verwarmd 

openluchtzwembad (12 x 8 m, open ca. 15/6-1/9) met ligstoelen, 
parasols en handdoekenservice. Tennisterrein

• Privéparking

LIGGING
In dit charmante hotelletje Le Manoir du Lys geniet je van een 
geprivilegieerde en rustige ligging, te midden de bossen aan 
de rand van Bagnoles-de-l’Orne. Hier, in hartje Normandisch 
binnenland, kom je proeven van de heerlijke keuken en rijke 
gastronomie. Wil je op uitstap, dan sta je in ca. 1u10 in Caen. 
De Mont Saint-Michel bevindt zich op ca. 1u30 rijden.

FACILITEITEN
Gastronomisch restaurant, salon met open haard, bar. Lift

KAMERTYPES
30 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 22m2 • bad of douche, haar-
droger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
juniorsuite 3-4 personen Pavillon (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
18 jaar), ca. 45m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer 
met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad 
en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • elk Pavillon met 
eigen parkeerplaats (type 20)
juniorsuite 5 personen Pavillon (max. 2 volw.+3 kinderen t.e.m. 
18 jaar), ca. 45m2 • terras met tuinmeubelen • woonkamer 
met bed 1 pers. en slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 
2 pers. • bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, 
apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• elk Pavillon met eigen parkeerplaats (type 22)
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Frankrijk  |  Bretagne  |  St-Méloir-des-Ondes 

HOTEL MAISON TIREL GUERIN ★★★★
SAINT-MELOIR-DES-ONDES • 633 KM

Het Maison Tirel-Guérin in Saint-Méloir-des-Ondes, bestaande 
uit drie gebouwen, geniet grote bekendheid in de regio, en 
dit niet enkel omwille van zijn befaamde sterrenrestaurant. 
Het persoonlijke en attentvolle onthaal, het comfort, het 
zwembad, de tennisbaan, de tuin en de moestuin maar ook 
en vooral de gastronomische keuken zorgen voor onvergetelijke 
momenten met z’n tweeën of met het ganse gezin. Een adres 
waar men graag terugkomt!

Insider tip: bezoek aan de Ferme Marine de Cancale of het 
Parc aux Huîtres in Cancale.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: overdekt en verwarmd zwembad, 

bubbelbad, tennisbaan, fitness
• Privéparking

LIGGING
In La Gouesnière, op 2 km van Saint-Méloir-des-Ondes en ca. 
10 km van Cancale en 12 km van Saint-Malo. Dicht bij het  station, 
maar door het lage aantal treinen is er geen geluidshinder.

FACILITEITEN
Bar, zonneterras, tuin met kippen en geitjes, moestuin. Gastronomisch 
restaurant ‘La Gouesnière’ (met Michelinster). Wellness, met 
sauna, massage. Fietsenstalling, lift. Het hotel omvat drie 
gebouwen gelegen rond de tuin

KAMERTYPES
49 kamers.
kamer 2-3 personen, classic (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar) 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, luxe • terras met tuinmeubelen, tuinzicht 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 3-4 personen, executive (max. 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 14 jaar), ca. 35m2 • gemeubileerd terras of balkon, tuin-
zicht • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad en 
douche, haardroger, toilet • koffiezetfaciliteiten • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 1 persoon, classic, ca. 20m2 • slaapkamer met 2x bed 
1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 12)
kamer 1 persoon, luxe, ca. 25m2 • balkon of terras, tuinzicht 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of 
 douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 11)

Code 61621: prijzen en promoties: p. 174
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Frankrijk  |  Bretagne  |  Cap fréhel 

HOTEL DE DIANE ★★★★
CAP FRÉHEL

Prachtig ecologisch etablissement uit 1925 in Sables d'Or-les-
Pins, met een uitstekende service in een gezellig en comfortabel 
kader. De salons, de bar, het gezellige restaurant met zijn 
bistronomische keuken waar je geniet van de beroemde Sint-
Jacques d'Erquy en verse streekproducten, het bubbelbad op 
het grote terras en de gratis parking zullen je ongetwijfeld 
bekoren. Een geliefd adres bij Belgen. Waar wacht je op om 
Hotel De Diane te boeken?

Insider tip: dit mag je niet missen in de omgeving: Cap Fréhel 
en zijn vuurtoren (10 km), Fort La Latte (13 km), Dinard en de 
kapersstad St-Malo (35 km), het middeleeuwse Dinan (40 km), 
Cancale en zijn oesters (50 km).

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi 
• Extra: flesje water op de kamer (+ Bretoense koekjes in types 22 

en 23)
• Sport en ontspanning: openluchtbubbelbad
• Privéparking

LIGGING
In het klein en aangename badplaatsje Les Sables d’Or-les-Pins, 
halfweg tussen Cap Erquy (10 km) en Cap Fréhel (10 km), alom 
geliefd voor z’n prachtige roze granietkust. Op 100 m van winkels, 
bars, restaurants en het grote Marais-zandstrand met watersport-
centrum (zeilen, kitesurfen, kajakken, varen). Drie golfparcours 
in de nabijheid.

FACILITEITEN
Lobby met open haard, salons, loungebar, restaurant ‘Le 1925’ 
(certificaat ‘Maître Restaurateur’), zuidgericht terras, boomrijk 
park. Lift. Garage voor fietsen en moto’s

KAMERTYPES
45 kamers.
kamer 2 personen, ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet 
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 20m2 • bad of douche, haar-
droger, apart toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 16 jaar), 
ca. 22m2 • bad, haardroger, apart toilet • thee- en koffiezet-
faciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 18 jaar), 
ca. 25m2 • bad en douche, haardroger, toilet • thee- en koffiezet-
faciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • thee- en 
koffie zet faciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 61636: prijzen en promoties: p. 174
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Frankrijk  |  Bretagne  |  Châteaubourg 

HOTEL AR MILIN’ ★★★
CHÂTEAUBOURG

Het hoofdgebouw van dit hotel ligt aan de rand van het 
park, het bijgebouw in het hartje van het park, beide op dit 
domein in Châteaubourg waar elk jaar een tentoonstelling 
van beeldhouwwerken plaatsvindt. Hotel Ar Milin’ wordt 
familiaal gerund en de oude molen van Vilaine is nu eigendom 
van familie Burel (derde generatie). De omgeving, het vriendelijke 
personeel en de heerlijke keuken maken deze plaats bijzonder. 
Een aanrader voor koppels die graag  cultuur opsnuiven. 
Voor hen valt er hier zéker genoeg te ontdekken!

Insider tip: bezoek het stadje Bécherel, ‘la Cité du Livre’, 
 en/ of het beroemde woud van Brocéliande.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangenkeuzediner
• Gratis wifi   
• Privéparking

LIGGING
In het centrum van Châteaubourg, in een groen park van 5 ha. 
Rennes met het bisschoppelijk paleis (18 km), Vitré (15 km), 
Fougères (25 km) en het kasteel van Combourg dat intiem 
verbonden blijft aan de bekende schrijver Châteaubriand 
(60 km) zijn zeker de moeite waard om te bezoeken. Ook 
St-Malo, Cancale, Dol-de-Bretagne, de Mont Saint-Michel, de 
Boekenstad Bécherel en Brocéliande zijn toeristische toppers 
die zich op slechts anderhalf uurtje rijden bevinden. Kortom, 
het is een centraal punt om meerdere dagen op verkenning te 
trekken.

FACILITEITEN
Hedendaagse ‘Bistrot du Moulin’ met terras en restaurant ‘Le 
Panoramique’. Dit hotel bestaat uit 2 gebouwen: het authentieke, 
charmante ‘Hôtel du Moulin’ met 11 kamers (types 21 en 22) 
en het moderne bijgebouw ‘Hôtel du Parc’ met 20 kamers 
(types 20 en 10) waar je omringd wordt door het 5 ha grote 
park. Lift (enkel in het hoofdgebouw)

BIJZONDERHEID
Tussen april en september wordt er monumentale kunst 
 tentoongesteld in het park rond het hotel (‘Le Jardin des Arts’).

KAMERTYPES
31 kamers.
kamer 2 personen, ca. 12m2 • klein terras of balkon • bad, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 15m2 • bad, haardroger, 
 toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • extra 
kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 20m2 • bad, haardroger, 
toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer, ca. 12m2 • bad, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 10)
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Frankrijk  |  Bretagne  |  Fouesnant 

HOTEL DE LA POINTE DE MOUSTERLIN ★★★
FOUESNANT

De charme van Hôtel de la Pointe de Mousterlin zit niet enkel 
in de ligging, maar vooral in het traditionele en familiaal 
geleide karakter (sedert 1913 en al de vierde generatie!). De 
grote tuin, het zwembad en het restaurant dat je verwent 
met gerechten op basis van verse, lokale producten zullen je 
zeker bekoren.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 3 gangendiner. 

Kindermenu t.e.m. 12 jaar
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (10 x 

5 m, open ca. 1/5-15/9), sauna, bubbelbad, fitness, tennis, 
tafelvoetbal, tafeltennis en biljart

• Privéparking

LIGGING
Je logeert op een unieke locatie, aan de rand van de duinen 
van de Pointe de Mousterlin en onmiddellijk bij het strand 
waar regelmatig zeehonden te zien zijn. Ontdek Fouesnant op 
ca. 6 km, Bénodet op amper 7 km en Plomelin met een unieke 
whiskystokerij op basis van zwart graan, conservenfabrieken, 
aparte koekjes en nog veel meer. Op en top Bretagne!

FACILITEITEN
Restaurant en tuin. Lift

KAMERTYPES
43 kamers.
kamer 2 personen, ca. 24m2, hoofdgebouw • slaapkamer met 
2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad, haardroger, apart toilet 
• gratis wifi • tv • parket (type 20)
kamer 3 personen, ca. 24m2, hoofdgebouw • slaapkamer met 
bed 1 pers. en bed 2 pers. • bad, haardroger, apart toilet 
• gratis wifi • tv • parket (type 21)
grote kamer met afgescheiden gedeelte 2-5 personen (max. 
3 volw. of 2 volw.+3 kinderen t.e.m. 16, 16 en 12 jaar), ca. 42m2 
• balkon met tuinmeubelen, gebouw ‘Les 50’ • slaapkamer 
met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • bad, 
haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv (type 22)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 40m2 • balkon met tuin-
meubelen, tuingebouw • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of 
bed 2 pers. • bad, haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv 
• parket (type 23)
1 persoonskamer, ca. 24m2, hoofdgebouw • slaapkamer met 
bed 1 pers. • bad, haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv 
• parket (type 10)
Opgelet: tijdens schoolvakanties krijgen kinderen van 12 jaar 
en ouder soms een aparte kamer (grenzend aan die van hun 
ouders), in plaats van een familiekamer.

Code 61646: prijzen en promoties: p. 175
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Frankrijk  |  Bretagne  |  Carnac 

HOTEL-SPA DU TUMULUS ★★★
CARNAC

Laat je in Hotel-Spa du Tumulus vervoeren door de  aroma’s 
en de verse, vindingrijke keuken van het restaurant en geniet 
van de wellness of neem een deugddoende duik in het 
openluchtzwembad. Je kan ook een fi etstochtje maken in 
Carnac of op het schiereiland Quiberon dat gekend staat 
voor de vis. 

Insider tip: maak een excursie per boot naar Belle-Île-en-Mer 
waar men uitmuntende whisky distilleert.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (16 x 8 m) 

en bubbelbad (beide open tussen ca. 1/5-30/9) met ligstoelen
• Privéparking

LIGGING
Een bijzonder sfeer- en karaktervolle plaats, niet ver van de 
opmerkelijke megalieten van Carnac met een panoramisch 
 vergezicht op de baai van Quiberon en op de uitlijning van de 
nabijgelegen Menhirs. Het centrum van Carnac ligt op ca. 
500 m en het strand op ca. 1 km.

FACILITEITEN
Bar, restaurant ‘L’Asteria’ (twee vorkjes in de Michelingids en 
vermelding in de Tables Remarquables van Alain Ducasse) met 
panoramisch zicht. Lift. Sauna, dampbad en massage, 
gezichts- en lichaamsverzorgingen in het wellnesscentrum

KAMERTYPES
29 kamers.
kamer 2 personen, hoofdgebouw • slaapkamer met 2x bed 
1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, toilet • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, baaizicht, hoofdgebouw • slaap-
kamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of  douche, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
familiesuite 3-4 personen, hoofdgebouw • slaapkamer met 
2x bed 1 pers. en bed 2 pers. • bad of douche, toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
grote kamer 2-5 personen Juniorsuite, hoofdgebouw • slaap-
kamer met 3x bed 1 pers. en bed 2 pers. • bad of  douche, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 27)
1 persoonskamer, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 1 pers. 
• bad of douche, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra 
kinderbed mogelijk (type 10)

Code 61648: prijzen en promoties: p. 175
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Frankrijk  |  Bretagne  |  Carnac 
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prestige

Frankrijk  |  Champagne-Ardenne (Grand-Est)  |  Sedan 

HOTEL DOMAINE CHATEAU DU FAUCON ★★★★
SEDAN

Hier kom je terecht in een oase van rust en word je bovendien 
culinair op-en-top verwend. Troef is ook de beperkte afstand 
ernaartoe (op slechts enkele kilometers van de  Belgische grens 
en de stad Bouillon). Een absolute aanrader om hoofd en 
maag te verrassen.

Insider tip: bezoek het kasteel van Sedan, een van de 
grootste burchten van middeleeuwse oorsprong van Europa 
met een oppervlakte van 35.000 m2 op 7 niveaus.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: tennis
• Afgesloten privéparking

LIGGING
Sublieme ligging binnen een groots park met putting green, 
weidse vlakten, indrukwekkende bomen en een grote toffe 
paardenmanege. Op korte tijd met de auto van Sedan en 
Charleville-Mézières om je toeristisch en shoppingmatig uit te 
leven. De champagnehoofdstad Reims is ook een leuke dag-
uitstap.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras en park. Spa met sauna, bubbelbad en 
fitness. Massage. Fietsverhuur, tafeltennis, golf, golf cross, 
paardrijden, badminton. Oplaadpunt voor elektrische wagen. 
De kamers bevinden zich in het hoofdgebouw en de bijgebouwen 
vlakbij

KAMERTYPES
35 kamers.   
kamer 2 personen, superior, ca. 18m2 • balkon of terras, 
tuinzicht • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, 
 toilet • koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-4 personen, prestige, (max. 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 12 jaar), ca. 25m2 • balkon of terras, tuinzicht • zithoek 
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• koffie zet faciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
•  parket • extra kinderbed mogelijk (type 21)

Code 63461: prijzen en promoties: p. 176
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Champagne-Ardenne

Frankrijk  |  Champagne-Ardenne (Grand-Est)  |  La Chaussée sur Marne 

HOTEL LE CLOS DE MUTIGNY ★★★
LA CHAUSSÉE SUR MARNE • 292 KM

Het kleinschalige hotel Le Clos de Mutigny is een echte 
aanrader. Met slechts 17 kamers word je verwend door 
gastvrouw Lisbeth en haar familie. Zij verwelkomen je in 
alle rust. De 17 kamers mét vernieuwde badkamers in het 
hoofd- of bijgebouw zorgen voor je perfecte nachtrust. Het 
gastronomisch arrangement kunnen we je warm aanbevelen. 

Insider tip: maak eens een riviercruise op de Marne-kanalen 
vanuit Châlons-en-Champagne (ca. 20 km).

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Privéparking

LIGGING
Aan de rand van een ingedommeld dorpje in een rustgevend 
park van 7000 m2 met vijver én romantisch brugje. Je spot er 
wilde eenden en eekhoorntjes. Het stadje Vitry-le-François ligt 
op ca. 15 km. Ideaal voor rustzoekers. Kortom, de ideale uitvals-
basis om de Champagne-streek te gaan verkennen.

FACILITEITEN
Ontbijtzaal, bar, terras, restaurant, groot park, fietsenstalling, 
geen lift. De kamers liggen verspreid over het hoofdgebouw en 
het bijgebouw op 100 m.

KAMERTYPES
17 kamers
kamer 2 personen • bad of douche, toilet • tv (type 20)
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 17 jaar) 
• bad of douche, toilet • tv (type 21)

Code 63416: prijzen en promoties: p. 176
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Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Niederbronn-les-Bains 

WELLNESS HOTEL DU PARC ALSACE ★★★
NIEDERBRONN-LES-BAINS • 401 KM

Dit charmante hotel ligt in het centrum van Niederbronn-les-
Bains en is opgetrokken in chalet-stijl. De wandel mogelijkheden 
zijn legio en ontspannen kan je in het zwembad en de wellness-
ruimte van het Wellness Hotel Le Parc Alsace. Genieten van 
een lekker diner bij een fris glaasje Riesling kan dan weer in 
restaurant l’Alexain.

Insider tip: maak een wandeling van ca. 3,5 km naar het 
kasteel van Wasenbourg op een heuvel net buiten Niederbronn.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner.
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad, sauna en dampbad
• Privéparking

LIGGING
In het centrum van Niederbronn-les-Bains. Op ca. 47 km van 
Straatsburg, hoofdstad van de Elzas.

FACILITEITEN
Restaurant L’Alexain, gezellige stube, terras langs de rivier. Lift

KAMERTYPES
46 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, toilet • gratis wifi • tv 
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
14 jaar) • bad of douche, toilet • gratis wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, toilet • gratis wifi • tv 
(type 10)

Code 63222: prijzen en promoties: p. 176

064_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   64 17/12/20   16:49



65

Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  La petite pierre 

HOTEL AUX 3 ROSES ★★★
LA PETITE PIERRE

In het familiehotelletje in de Noordelijke Elzas verwelkomt 
gastvrouw Laure je met open armen! Hotel Aux 3 Roses is 
het ideale vertrekpunt om te genieten van de natuur en de 
veelzijdigheid van de Elzas. Hier krijg je waar voor je geld! 

Insider tip: met kinderen op stap? Bezoek de zoo van 
Sainte-Croix op ca. 45 minuten rijden.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (9 x 5 m) met lig-

stoelen

LIGGING
In het hart van het Parc national des Vosges du Nord in het 
dorpje La Petite Pierre. Vanop het terras kan je schitterende 
foto’s nemen van de vallei. Op zo’n 60 km van Straatsburg.

FACILITEITEN
Restaurant, groot terras met zicht op de vallei. Lift.

KAMERTYPES
34 kamers.
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv (type 20)
kamer 2 personen • balkon met tuinmeubelen, valleizicht 
• douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 23)
kamer 2-4 personen • balkon met tuinmeubelen, valleizicht 
• bad of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv (type 10)

kamervoorbeeld

Code 63248: prijzen en promoties: p. 177
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Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  La Petite Pierre 

HOTEL AU LION D’OR ★★★
LA PETITE PIERRE

Nieuw in ons aanbod en waarschijnlijk één van de beste 3 
sterrenhotels uit de streek. In hotel Au Lion d’Or heerst een 
gezellige, romantische sfeer en geniet je van een zeer goede, 
traditionele keuken, met een moderne twist. Ga ook even 
zwemmen of relaxen in de sauna of het bubbelbad na een 
dag vol ontdekkingen in de Elzas. 

Insider tip: hier zijn de wijnliefhebbers kind aan huis, geniet 
van de zeer uitgebreide wijnkaart in de oergezellige Elzasser 
‘Winstub’!

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet (met glaasje crémant), 4 gangen-

keuzediner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad, sauna, bubbel-

bad, fitness
• Privéparking 

LIGGING
In het centrum van het rustige dorpje La Petite Pierre in les 
Vosges du Nord. Ideaal vertrekpunt om lange wandelingen of 
fietstochten te maken in de heuvelachtige streek rondom het 
hotel.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras, tuin, minishop met streekproducten, 
lift. Massage

KAMERTYPES
38 kamers.
kamer 2-3 personen Village (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar) • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • gratis wifi 
• tv (type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), 
vallei zicht • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • gratis 
wifi • tv (type 21)
kamer 2-4 personen, superior Arbro (max. 3 volw. of 2 volw.
+2 kinderen t.e.m. 12 jaar) • bad of douche, haardroger, badjas, 
toilet • airco • gratis wifi • tv (type 22)
kamer 2-6 personen, duplex (max. 4 volw. of 2 volw.+4 kinderen 
t.e.m. 12 jaar) • 2 badkamers met bad of douche, haardroger, 
badjas, toilet • gratis wifi • tv (type 23)
1 persoonskamer Village • bad of douche, haardroger, badjas, 
toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 63236: prijzen en promoties: p. 177

kamervoorbeeld
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Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Wangenbourg 

PARC HOTEL & SPA ★★★
WANGENBOURG

Op amper ca. 15 km van het begin van de populaire Route 
des Vins trakteren gastvrouw Aurélie en gastheer Olivier 
hun gasten al zeven generaties lang op een warm onthaal 
in hun familiehotel. Na een dag wandel- en fi etsplezier geniet 
je er van pure ontspanning in de wellness en van culinaire 
verwennerij. Het restaurant werd bekroond in de gids Les 
Logis (de France), dé garantie voor een optimale kwaliteit. 

Insider tip: wist je dat de Italiaanse exclusieve auto Bugatti 
uit de Elzas stamt? Bezoek het Bugatti museum in Molsheim 
op slechts 30 minuten rijden van het Parc Hotel.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijtbuffet, 3 gangendiner
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 4 m), sauna, 

bubbelbad, dampbad, erlebnisdouches. Tennis, biljart, reuzen-
schaakspel en kinderspelletjes

• Privéparking

LIGGING
Rustig, in een botanisch park van ca. 1 hectare, in het centrum 
van het vredige,  pittoreske en bosrijke Wangenbourg en met 
uitzicht op één van de vele typische Elzasvalleien. Tal van 
 uitgestippelde wandel- en fietsroutes vertrekken op ca. 150 m 
van het hotel.

FACILITEITEN
Salon, wijnstube, bar, restaurant, terras, tuin. Lift. Massage

KAMERTYPES
28 kamers
kamer 2-3 personen classic • bad of douche, haardroger, 
 toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen comfort • bad, haardroger, apart toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer classic • bad of douche, haardroger, apart 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 63354: prijzen en promoties: p. 177
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Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Oberhaslach 

HOSTELLERIE ST-FLORENT ★★
OBERHASLACH

Dit budgetvriendelijke hotelletje is een echt buitenkansje 
in de Elzas! De sympathieke uitbaters, Peggy en Sylvain, 
 verwennen je er met heerlijke streekspecialiteiten. Hostellerie 
St-Florent is centraal gelegen in het charmante Oberhaslach, 
van waaruit je mooie wandelingen en mountainbiketochten 
kan maken in de prachtige omgeving van de Vogezen. 

Insider tip: bezoek zeker de watervallen van Nideck op ca 
8 km van het hotel. De echte sportievelingen doen dit ook 
te voet!

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi
• Extra: bij een verblijf van min. 5 nachten: een fles rieslingwijn 

per kamer 
• Privéparking

LIGGING
In het dorpscentrum van Oberhaslach, vlak bij het natuurpark 
Nideck met zijn 25 meter hoge waterval en kasteel. Op 16 km 
van Molsheim en 26 km van Obernai. Straatsburg, de hoofdstad 
van de Elzas, ligt op ca. 39 km.

FACILITEITEN
Bar met open haard, restaurant, terras. Lift

KAMERTYPES
23 kamers. 
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

Code 63355: prijzen en promoties: p. 178
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Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Dieffenthal 

HOTEL LE VERGER DES CHATEAUX ★★★
DIEFFENTHAL

Typisch en traditioneel hotel gelegen in een oud vakwerk-
gebouw. Authenticiteit en charme staan hier centraal. Gast-
vrouw Isabelle en haar team ontvangt je met open armen. 
Lekker eten, stijlvolle kamers en rust. Vooral rust, daarvoor 
kom je naar hier! 

Insider tip: behalve wijn en cultuur, ligt op ca. 6 km ‘La 
Volerie des Aigles’ in het kasteel van Kintzheim. Je geniet er 
van een spectaculaire roofvogelshow!

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner. Kindermenu 

t.e.m. 12 jaar
• Privéparking

LIGGING
Le Verger des Châteaux ligt knal op de bekende wijnroute in 
Dieffenthal, ongeveer halfweg tussen Colmar en Obernai. Het 
hotel ligt aan de rand van een piepklein dorpje in een groen, 
weids en rustgevend landschap tussen de wijngaarden.

FACILITEITEN
Restaurant, terras, lift

KAMERTYPES
32 kamers. 
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • tv 
(type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar) 
• bad of douche, haardroger, toilet • tv (type 21)
kamer 2-4 personen • bad of douche, haardroger, toilet • tv 
(type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • tv 
(type 10)

Code 63241: prijzen en promoties: p. 178
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Eguisheim

Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Eguisheim 

HOSTELLERIE LA FERME DU PAPE ★★★
EGUISHEIM

Hostellerie La Ferme du Pape, nieuwkomer in ons aanbod, 
is volgens ons één van de charmantste hotelletjes van de Elzas. 
Charme, traditie en authenticiteit gaan hier hand in hand. 
De kamers zijn traditioneel ingericht, met wat geluk krijg je 
misschien één van de kamers met hemelbed. Bij mooi weer 
geniet je van een drankje op het terras, en wordt het wat 
frisser, ga dan voor een afzakkertje in de oergezellige ‘winstub’. 

Insider tip: wist je dat Eguisheim in 2013 werd verkozen tot 
mooiste dorp van Frankrijk? Het is tevens ook de bakermat 
van de Elzaswijnen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner
• Gratis wifi
• Privéparking

LIGGING
Perfecte locatie in het hart van één van de meest pittoreske 
dorpjes op de Route des Vins: Eguisheim. Door de eigen grote 
parking, raak je vlot je wagen kwijt! Ook Colmar, dat beroemd is 
voor z’n vakwerkhuizen, ligt op amper 7 km van La Ferme du Pape.

FACILITEITEN
Restaurant, terras, lift. Fietsenstalling. Fietsverhuur

KAMERTYPES
53 kamers. 
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen, superior • bad of douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 10)

Code 63245: prijzen en promoties: p. 178
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Frankrijk  |  Vogezen (Grand-Est)  |  Le Valtin 

HOTEL LE VETINE ★★★
LE VALTIN • 448 KM

Le Vétiné is een sympathiek en ultra-verzorgd hotel voor wie 
de charme van de Vogezen wil ontdekken. Mooie  wandel- en 
fi etsroutes in de omgeving langs bossen, meren en pittoreske 
bergdorpjes. De familie Baradel ontvangt je hier met open 
armen en zorgt dagelijks voor een overheerlijk diner als 
afsluiter van de dag. 

Insider tip: de gastheer kent de omgeving op z’n duimpje 
en geeft je met plezier graag tips om te wandelen en te 
 fi etsen in de directe omgeving.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner. 
• Gratis wifi
• Privéparking

LIGGING
In het dorpje Le Valtin, in het hart van de Hoge Vogezen, in 
een adembenemend mooie vallei. Op ca. 12 km van het stadje 
Gérardmer en ca. 30 km van Munster.

FACILITEITEN
Restaurant en bar. Lift. Sauna (gratis voor kinderen t.e.m. 
13 jaar)

KAMERTYPES
34 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar) 
• douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 4 personen, ca. 32m2 • mezzanine • douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv (type 23)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • gratis wifi 
• tv (type 10)

Code 63315: prijzen en promoties: p. 179
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Frankrijk  |  Vogezen (Grand-Est)  |  Le Val d'Ajol 

HOTEL LA RESIDENCE ★★★
LE VAL D’AJOL • 448 KM

In het gezellige hotel La Résidence gaan hedendaags comfort 
en 19de-eeuwse architectuur hand in hand. Je geniet er van 
ruime, mooi ingerichte kamers en een lekkere streekkeuken. 
Vele beroemdheden, waaronder leden van het Belgische 
koningshuis, laten zich hier graag verwennen.

Insider tip: ga eens naar het centrum an Val d'Ajol (10 min. 
stappen) met z'n winkeltjes die diverse specialiteiten aanbieden 
en het mooie parochiekerkje.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 5 m) met 

ligstoelen, sauna
• Privéparking

LIGGING
Rustig, in een park van ca. 2 hectare, op ca. 500 m van het 
kleine centrum van Le Val d’Ajol. Ideaal om te langlaufen, te 
wandelen of te fietsen in het zacht glooiende landschap van 
de zuidelijke Vogezen. Triptips op ca. 40 km: Epinal en Gérardmer.

FACILITEITEN
Restaurant (gesloten op zondagavond, dagelijks open juli-
augustus), bar, salon. Het hotel bestaat uit 3 gebouwen: ‘La 
Résidence’ en ‘L’Orangerie’ vormen samen het hoofdgebouw, 
het bijgebouw ‘Le Relais Fleuri’ ligt op 20 m

KAMERTYPES
49 kamers
kamer 2-4 personen Le Relais Fleurie, bijgebouw • bad of 
douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2 personen L’orangerie • bad of douche, haardroger, 
apart toilet • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2 personen, superior La Résidence • bad of douche, 
haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer Le Relais Fleurie, bijgebouw • bad of 
 douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 63345: prijzen en promoties: p. 179
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Frankrijk  |  Vogezen (Grand-Est)  |  Le Val d'Ajol 

AUBERGE DE LA VIGOTTE ★★
VAL D’AJOL • 443 KM

Beleef een uniek verblijf in Auberge de la Vigotte, een 
robuste oude hoeve uit 1850 die prachtig is ingericht op een 
authentieke manier. De gastheer-kok Laurent Grandgirard 
legt je er iedere dag in de watten en tovert de heerlijkste 
gerechten bereid met lokale producten op tafel.  Prima 
adresje om te wandelen in de weidse wouden rondom en 
achteraf volledig te ontstressen.

Insider tip: waag de afdaling naar de 50 meter lager gelegen 
meertjes en laat je overdonderen door de oogstrelende natuur-
pracht rond je.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner. Kindermenu 

t.e.m. 8 jaar
• Gratis wifi
• Privéparking

LIGGING
Op 700 m hoogte op een domein van 13 ha, diep in de indruk-
wekkende wouden, met eigen meren waarop gratis kan gevist 
worden. Val d’Ajol ligt op ca. 10 km. De steden Gérardmer 
(met recreatiemeer) en Epinal liggen beide op ca. 45 km.

FACILITEITEN
A-la-carterestaurant met terras met panoramisch zicht op een 
idyllisch decor. Geen lift

KAMERTYPES
18 kamers.
kamer 2 personen, promokamer, ca. 12m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 26)
kamer 2 personen, ca. 16m2 • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2-4 personen, comfort, ca. 24m2 • bad of douche, 
haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv (type 22)
kamer 2 personen, superior, ca. 30m2 • bad en douche, 
haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv (type 24)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 10)

Code 63346: prijzen en promoties: p. 179
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PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR

OCCITANIE

NOUVELLE
AQUITAINE

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE
FRANCHE-

COMTÉ

PAYS DE LA LOIRE

CENTRE-
VAL-DE-LOIRE

Vive la France! Een zonnige strandvakantie aan de Middellandse zee, fietsen en wandelen in de Alpen, raften in de ‘Gorges de l’Ardèche’ of 
kanovaren, middeleeuwse steden en charmante dorpjes met leuke markten bezoeken, surfen op de golven van de Atlantische oceaan, shoppen 
in mondaine badplaatsen als Nice en de renners in de Tour de France aanmoedigen. En dan zijn er nog de schitterende kastelen aan 
de Loire, de lavendelvelden van de Provence, het lekkere eten en de heerlijke wijnen. Pak je koffers en ga leven als God in Frankrijk!

Midden- en Zuid-Frankrijk

Provence & Côte d'Azur 

Nouvelle Aquitaine 

Centre-Val de Loire: 
Vallée de la Loire 

Bourgogne-Franche-Comté   

Auvergne-Rhône-Alpes  

Occitanie 
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Bourgogne-Franche-Comté   
Idyllische landschappen, unieke steden en schitterende 
kastelen: een vakantie in Bourgogne is een sprookje. 
Beleef de schoonheid van de natuur in het Parc Naturel 
Régional du Morvan. Bewonder de kleurrijke geglazuurde 
dakpannen van het Hôtel-Dieu in Beaune en vergaap 
je in de basiliek van Vézelay aan het summum van 
romaanse kunst en architectuur. Breng je vakantie op 
smaak in de ommuurde stad Dijon bij een bezoek aan 
het Musée de la Moutarde en spoel je ‘boeuf bourguignon’ 
weg met pinot noir, chardonnay of chablis in dit prestigieuze 
wijngebied van grands crus. 

Centre-Val de Loire: Vallée de la Loire 
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waar ligt het 
mooiste kasteel van het land? Hop van Cheverny naar 
het kasteel van Chambord en weer door naar Blois, 
Amboise of Chenonceau en ontdek hoe de Franse 
koningen en edelen elkaar de loef afstaken met de 
mooiste optrekjes in een idyllische setting. Huur een 
fiets en leg de route La Loire à velo af of verlies jezelf 
in de groene bossen. Genoeg cultuur en natuur? Ga 
dan wijn proeven in een  cave-troglodyte, uitgehouwen 
uit de grotten of trakteer jezelf op stokbrood met 
‘rillettes de Tours’.  

Nouvelle Aquitaine 
Een walhalla voor levensgenieters! Degusteer karakter-
volle wijnen in Bergerac langs de Dordogne en zwarte 
truffels van de Périgord in Sarlat-la-Canéda. Rij langs 
kastelen naar de replica van de grotten van Lascaux. 
Wandel langs de Garonne in wijnhoofdstad Bordeaux 
en ga pootjebaden in de Miroir d’Eau. Surfers trekken 
naar het Bassin d’Arcachon of de zandstranden van de 
Gironde en de Landes aan de Atlantische Oceaan. In 
de Pyreneeën kan je raften en kajakken of de col van 
de Aubisque beklimmen met de fiets. Liever relax? Drink 
een cognac of een pineau de charentes in Angoulême 
of geniet van de zonsondergang op Ile de Ré. 

Auvergne-Rhône-Alpes  
Wandelen en mountainbiken zijn geweldige manieren 
om in de Auvergne kennis te maken met uitgedoofde 
vulkanen zoals de Puy de Dôme. Bestel een kaasbordje 
met Bleu d’Auvergne, Saint-Nectaire en Cantal op een 
terras in Clermont-Ferrand terwijl je uitkijkt op de 
kathedraal van zwarte lavasteen. Verken het natuurgebied 
van de Gorges de l’Ardèche met een kano of een kajak 
op de wilde Ardècherivier en kom op adem op een van 
de strandjes. Voor bergbeklimmers zijn de massieven 
van de Franse Alpen een eldorado. Rustzoekers flaneren 
door de overdekte passages van Chambéry en bestellen 
er een fondue savoyarde of een tartiflette.

Occitanie 
Deze prachtige streek in het zuiden van Frankrijk heeft 
alles in huis voor een onvergetelijke vakantie. Proef de 
Catalaanse sfeer in Perpignan waar men nog de sardana 
danst en ontdek de rijke geschiedenis van Collioure en 
vestingstad Carcassonne. Natuurliefhebbers waarderen 
de landschappen van de Gers, de Tarn en de Aveyron. 
Ervaren wandelaars volgen het Canal du Midi of het 
Sentier Cathare langs kastelen en burchten in het spoor 
van de katharen. Ga zonnen op de fijnzandstranden van  
Canet-Plage of St-Cyprien-Plage en  geniet van een zoete 
wijn uit Banyuls met een heerlijke zeevruchtenschotel 
in één van de vele gezellige en betaalbare restaurantjes.

Provence & Côte d'Azur 
Graag zen in de zon? Dan is de Provence helemaal 
jouw ding: paarse lavendelvelden, gezellige marktjes 
met geurige kruiden en krekels die zingen in een achter-
grondkoor. Rij naar Lourmarin aan de voet van de 
Luberon, Gordes in de Vaucluse of de Romeinse Pont 
du Gard. Kies voor actie in de Gorges du Verdon of op 
de Mont Ventoux en snuif cultuur op in pausenstad 
Avignon of Arles. Zet je designerzonnebril op in Nice en 
in Cannes aan de Côte d’Azur en ontdek de 
uitgestrekte zandstranden van Saint-Raphaël. Strijk 
neer op een terras in de hippe havenstad Marseille 
voor een pastis en een stevige bouillabaisse.
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Frankrijk  |  Vallée de la Loire (Centre - Val de Loire)  |  Ouchamps 

HOTEL LE RELAIS DES LANDES ★★★★
OUCHAMPS

Dit voormalige wijndomein uit de 17e eeuw, omgebouwd 
tot een herenhuis, kende in 2019 een complete makeover 
van het restaurant en de receptie. Ook de Grand Confort 
kamers werden in een nieuw jasje gestoken. Le Relais des 
Landes is ideaal gelegen in het hart van één van de mooiste 
regio’s van Frankrijk, ‘Les Châteaux de la Loire’. De kamers, 
allemaal verschillend, combineren charme en comfort. Het 
restaurant ‘La table de la Closerie’ biedt traditionele gerechten 
gemaakt van lokale seizoensproducten. Bij het haardvuur of 
op het terras geniet je nog na van een fi jne dag. Nog plekjes 
om volledig tot rust te komen: het park van 14 ha en het 
overdekte verwarmde zwembad aan de rand van het bos.

Insider tip: op een halfuurtje rijden ligt het Clos Lucé, voor-
malige verblijfplaats van Leonardo da Vinci in Amboise. 
Genoeg cultuur? Ga dan wijn proeven langs de oevers van de 
Loire in één van de echte ‘caves-troglodytes’, uit gehouwen 
uit de grotten.

INBEGREPEN
• Maaltijden:  warm en koud ontbijtbuffet en 3 gangendiner 
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openlucht/overdekt zwem-

bad (10 x 5 m, glazen dak geopend volgens het weer), 
 petanque, tafeltennis

• Privéparking

LIGGING
Zeer rustig gelegen in Ouchamps, in een vredig park van 14 ha. 
Je perfecte uitvalsbasis om de kastelen van de Loire te bezoeken. 
Op je programma: Blois (15 km), Cheverny (13 km), Amboise 
(30 km) en Chenonceaux (25 km)

FACILITEITEN
Restaurant, terras, groot park, salon met gezelschapsspelletjes. 
Geen lift. Fietsverhuur, massage (te reserveren ter plaatse)

KAMERTYPES
28 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad, haardroger, toilet • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar), ca. 30m2 • bad, haardroger, toilet • airco • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• extra kinderbed mogelijk (type 23)
kamer 3-5 personen, superior duplex (max. 3 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 18 jaar), ca. 40m2 • terras • bad, haardroger, toilet 
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad, haardroger, toilet • thee- 
en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe (type 10)

Code 61730: prijzen en promoties: p. 180
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Frankrijk  |  Vallée de la loire (Centre - Val de Loire)  |  Cour-Cheverny 

RELAIS DES TROIS CHATEAUX ★★★★
COUR-CHEVERNY

Voel je de koning te rijk te midden van de kastelen van de 
Loire (Blois, Chambord, Cheverny, Amboise, Chenonceau,...). 
In het charmante Relais des Trois Châteaux verblijf je in 
mooie kamers en snuif je de sfeer van weleer in de bar, de 
bistro en het restaurant. Een ideaal vertrekpunt om de 
 cultuur, de geschiedenis en de gastronomie van Frankrijk te 
leren kennen! Deze streek is bovendien gekend voor zijn 
lichte kwaliteitswijnen (Cheverny, Vouvray, Chinon,...). Hou 
zeker een plaatsje vrij in je koffer voor jouw favoriete wijn! 

Insider tip: al eens gedacht aan een ballonvaart boven de 
‘Vallée des Rois’? Een unieke ervaring!

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi en internethoek
• Privéparking

LIGGING
In het hart van het dorpje Cour-Cheverny en op ca. 800 m van 
het bekende Kasteel van Cheverny dat Hergé inspireerde voor 
het fameuze Kasteel Molensloot van Kuifje. Je kan er een 
 permanente 3D-tentoonstelling bekijken over deze bekende 
reporter.

FACILITEITEN
Restaurant met regionale gerechten op basis van dagverse 
producten, terrras (in de zomer), lift. Paardrijden (op ca. 3 km), 
golf (op ca. 2 km), ballonvaart (op ca. 2 km, weersafhankelijk), 
tennis (op ca. 1 km), fietsverhuur

KAMERTYPES
36 kamers.
kamer 2 personen, ca. 15m2, hoofdgebouw • douche, toilet 
• airco • gratis wifi • tv (type 23)
kamer 2 personen, luxe, hoofdgebouw • bad of douche, 
 toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar), 
hoofdgebouw • bad of douche, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv (type 21)
familiesuite 3-4 personen, hoofdgebouw • bad of douche, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer, hoofdgebouw • douche, toilet • airco 
• gratis wifi • tv (type 11)
1 persoonskamer, luxe, hoofdgebouw • bad of douche, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv (type 10)

Code 61720: prijzen en promoties: p. 180
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Frankrijk  |  Bourgogne-Franche-Comté  |  Provins 

HOTEL AUX VIEUX REMPARTS ★★★
PROVINS

Hotel Aux Vieux Remparts, een tophotel dat een uitstekende 
service levert. Je vindt er zeer mooie kamers, een aangename 
wellness en heerlijke terrassen om te relaxen. Maak kennis 
met de creatieve cuisine van hoge kwaliteit. Er is ook een 
gezellige loungebar in een gewelfde kelder.

Insider tip: de sympathieke uitbaters van dit tophotel houden 
vlakbij ook een ijssalonnetje open, laat je bekoren door het 
verse, smaakvolle ijs.

INBEGREPEN
• Maaltijden: verzorgd ontbijtbuffet. Ontbijt op de kamer 

mogelijk 
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: wellness met overdekt zwembad 

(7 x 4 m), dampbad, sauna, bubbelbad, ligstoelen en hand-
doekenservice. Speelkamer

• Privéparking

LIGGING
In het historische centrum van het werkelijk prachtige middel-
eeuwse stadje Provins, uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed.

FACILITEITEN
bar, restaurant, loungebar in gewelfde kelder, terrassen, tuin, 
boetiek. Lift. Massage en schoonheidsverzorgingen. ‘s Avonds 
privéwellness mogelijk

BIJZONDERHEID
Tussen ca. 1/4-1/11: historische openluchtspektakels in Provins 
(betalend):
• ‘Les Aigles des Remparts’: spectaculaire show met ondermeer 
adelaars, valken en uilen. Bezoek er ook de shop en de verblijf-
plaats van 80 vogels
• ‘La Légende des Chevaliers’: ridderspektakel in een middel-
eeuws decor

KAMERTYPES
48 kamers.
kamer 2 personen, classique, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen, tradition, ca. 22m2 • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 25m2 • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)
kamer 2-5 personen, deluxe (max. 3 volw.+2 kinderen t.e.m. 
17 jaar), ca. 30m2 • bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • bad, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 63114: prijzen en promoties: p. 180
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Frankrijk  |  Bourgogne-Franche-Comté  |  Saulieu 

HOSTELLERIE DE LA TOUR D’AUXOIS ★★★
SAULIEU

Zin om het echte Frankrijk te ontdekken? La Tour d’Auxois 
combineert charme, traditie en couleur locale. Bij mooi weer 
kan je een duik nemen in het zwembad. ‘s Avonds geniet je 
van lokale producten en heerlijke bourgognewijn in het 
 restaurant. 

Insider tip: laat je verrassen door het Musée François 
 Pompon in Saulieu, gewijd aan de beeldhouwer Pompon 
die o.a. de beroemde ijsbeer in het Middelheimpark in 
 Antwerpen ontwierp.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open 

ca. 1/6-30/9) met ligstoelen

LIGGING
In het hart van de Morvan, ideaal voor natuurliefhebbers die 
houden van wandelen, fietsen of mountainbiken. Van hieruit 
zijn de hoogtepunten van de Bourgogne makkelijk bereikbaar. 
Zowel Beaune, Vezelay, Dijon als de Route des Grands Crus 
liggen op ca. 45 minuten rijden.

FACILITEITEN
Restaurant met terras in de tuin, wijnkelder. Lift. Fietsenstalling 
en afgesloten parking voor moto’s. Fietsverhuur

KAMERTYPES
29 kamers.
kamer 2 personen, classic • straatkant • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
(type 20)
kamer 2 personen, charme • zicht op de binnenplaats of tuin 
• bad of douche, haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis 
wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer, classic • straatkant • bad of douche, haar-
droger, toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv (type 10)

Code 63118: prijzen en promoties: p. 181
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Autun

Frankrijk  |  Bourgogne-Franche-Comté  |  Autun 

HOTEL LES URSULINES ★★★★
AUTUN

Les Ursulines is een sfeervol hotel in een prachtig gerestaureerd, 
voormalig 17de-eeuwse klooster. De nieuwe eigenaars hebben 
kosten nog moeite gespaard om er een toplocatie van te 
maken, door o.a. de bar en het restaurant te renoveren en de 
volledige tuin met panoramisch zicht heraan te leggen. Een 
aanrader voor wie van charme en lekker eten houdt.

Insider tip: naast romaanse kerkjes vind je in Autun ook 
een goed bewaard Romeins amfi theater. Doen!

INBEGREPEN
• Maaltijden: Engels ontbijtbuffet
• Gratis wifi

LIGGING
Dit karaktervol hotelletje bevindt zich in hartje Autun. De 
gezellige, oude stadskern met zijn rode daken ligt enerzijds op 
de beboste heuvel Montjeu en anderzijds langs de oever van 
de Arroux-rivier. Place du Champ de Mars verwelkomt je met 
terrasjes en aangename restaurants.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras en tuin. Lift.

KAMERTYPES
45 kamers. 
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), 
binnen land zicht • bad, haardroger, toilet • thee- en koffiezet-
faciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijk-
ijzer en -plank • soms mansarde (type 20)
kamer 2 personen, superior, binnenlandzicht • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • mini-
bar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 21)
suite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 18 jaar) 
• bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezet-
faciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijk-
ijzer en -plank (type 22)

Code 63194: prijzen en promoties: p. 181
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Frankrijk  |  Savoie Mont Blanc  |  Morzine 

HOTEL CHAMPS FLEURIS ★★★★
MORZINE • 840 KM

Naar onze mening is Champs Fleuris het beste hotel van 
Morzine: je geniet er van een schitterende ligging, ruime 
kamers, gastronomische hoogstandjes (bij mooi weer eet je 
zelfs buiten op het terras) en een mooie wellness. De familie 
Michaud zorgt ervoor dat jouw verblijf er onvergetelijk wordt 
en kent zijn gasten bijna persoonlijk. 

Insider tip: de hoteleigenaar neemt zijn gasten ook graag 
mee op wandeltocht in de bergen waarbij je een en ander 
opsteekt over Morzine en de regio.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, ‘s avonds verzorgd 

warm en koud  dinerbuffet met 2 keuzes voor het hoofd-
gerecht, kaas en dessert. 1x/week regionale specialiteiten 

• Gratis wifi   
• Extra: wekelijks 3 bergwandelingen waarvan één met barbecue 

(barbecue tegen betaling)
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad

(11 x 5 m, overdekt bij slecht weer) en overdekt zwembad 
(6 x 3 m). Wellnessafdeling (toegankelijk vanaf 16 jaar) met 
sauna, dampbad. Fitness, tafeltennis en games

• Privéparking en -garage 1 plaats per kamer

LIGGING
Rustig, op slechts 50 m van het centrum van Morzine, met z’n 
gezellige winkeltjes, restaurants en bars. Leuke daguitstappen 
mogelijk naar het meer van Annecy of Genève (telkens op ca. 
1u-1u30 rijden).

FACILITEITEN
Bar, restaurant, salons, tuin en lift

BIJZONDERHEID
Via de receptie 20% korting op de green fee van de golfbaan 
van Les Gets • voor slechts ca. € 2/persoon/dag ontvang je de 
MultiPass  Morzine (geldig in juli en augustus): gratis toegang 
of korting op bergliften, zwembaden, musea, openbaar vervoer 
en diverse activiteiten in de omgeving (onder voorbehoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

KAMERTYPES
47 kamers.
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 16 jaar), 
ca. 16m2 • balkon • douche, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • de bijstelbedden zijn max. 1,70 m lang (type 23)
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 16 jaar), 
ca. 24m2 • balkon • bad, haardroger, apart toilet • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe • de bijstelbedden zijn max. 1,70 m lang 
(type 25)
suite 2-5 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+3 kinderen t.e.m. 
18 jaar), ca. 30m2 • balkon • bad en douche, haardroger, apart 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • balkon • douche, toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 60143: prijzen en promoties: p. 181
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Frankrijk  |  Savoie  |  Chambéry 

HOTEL CHATEAU DE CANDIE ★★★★
CHAMBÉRY

Je waant je God in Frankrijk in dit authentieke Franse  château 
(kamers zowel in hoofd- als bijgebouw). Hier kom je vooral 
om te genieten van de rust en gastronomie. Wie half pension 
boekt, geniet op zaterdag, zondag en woensdag van een 
5 gangendiner in het gastronomisch  restaurant (inclusief 
water & koffi e). Op alle andere dagen serveert het hotel een 
2 gangendiner in de Brasserie. Pluspunt hier zijn de ruime 
duplexkamers, ideaal voor families.

Insider tip: je logeert in een kasteel met eigen wijndomein 
aan de voet van de Alpen. De meeste mensen laten Chambéry 
links liggen op weg naar de bergen. Neem de tijd om het 
middeleeuwse centrum eens te bezoeken.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (open ca. 15/5-30/9) 

met ligstoelen, parasols en handdoekenservice
• Privéparking

LIGGING
Château de Candie ligt rustig in het groen, op een heuvel met 
uitzicht over de vallei van Chambéry (op 4 km). Het meer van 
Bourget ligt op amper 6 km. Ideaal ook om het ‘Parc Naturel 
Regional du Massif des Bauges’ te verkennen. Albertville op 
55 km en Grenoble op ca. 60 km.

FACILITEITEN
Gastronomisch restaurant, brasserie, terras en tuin. Lift. De 
kamers liggen verspreid over hoofd- en bijgebouw

KAMERTYPES
24 kamers.
kamer 2 personen Confort • slaapkamer met bed 2 pers. 
• bad of douche, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 22)
kamer 3-5 personen, duplex Duplex • slaapkamer met bed 
2 pers. en mezzanine met 3x bed 1 pers. • bad, haardroger, 
toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
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Frankrijk  |  Auvergne-Rhône-Alpes  |  Bourbon l'Archambault 

GRAND HOTEL MONTESPAN TALLEYRAND ★★★
BOURBON-L’ARCHAMBAULT • 599 KM

Hier - in het hart van de Bourbonnais, de bakermat van de 
Franse geschiedenis - verblijf je in een decor van natuur-
steen, houten plafonds en stijlmeubilair. Op en top sfeer en 
charme in deze geschakelde historische herenhuizen. In het 
gereputeerde restaurant van Grand Hôtel Montespan 
 Talleyrand  geniet je van de klassieke Franse gastronomie. 
De charmante binnentuin biedt je verder een zwembad en 
een fantastisch uitzicht op de 13de-eeuwse burchtruïne. 
Ook ideaal als tussenstop naar het zuiden. 

Insider tip: elke zaterdagochtend is er een lokaal marktje in 
het dorp met diverse streekproducten, de perfecte gelegenheid 
om een mooie picknickmand samen te stellen voor je 
 verkenning van de regio.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangenkeuzediner. Mogelijkheid 

om het diner ‘s middags te nemen. Bij mooi weer kan je in de 
tuin eten

• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met ligstoelen en 

parasols, handdoekenservice, fitness

LIGGING
In het gezellige plaatsje Bourbon-l’Archambault, aan een 
 charmant pleintje met gratis parkeermogelijkheid. Via een 
overdekte doorgang is het hotel verbonden met een thermaal 
centrum. De stad Moulins-sur-Allier ligt op ca. 22 km.

FACILITEITEN
Het hotel bestaat uit 3 authentieke gebouwen die samen een 
karaktervol geheel vormen. Restaurant, bar met open haard, 
salon, ontbijtruimte, bibliotheek, lift. Aantrekkelijke tuin. Terras 
aan het zwembad met zicht op het hertogelijk kasteel van 
Bourbon. Fietsenstalling. Schoonheidsverzorgingen, balneo-
therapie en massages in het aanpalende kuurcentrum

KAMERTYPES
39 kamers.
kamer 2 personen, ca. 15m2 • douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 20)
kamer 2 personen Charme, ca. 25m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 15m2 • douche, haardroger, toilet 
•  gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)

Code 63070: prijzen en promoties: p. 182
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Frankrijk  |  Auvergne-Rhône-Alpes  |  Ygrande 

CHATEAU D’YGRANDE ★★★★
YGRANDE

Droom je even mee? Eindeloze wandelingen in de prachtige 
natuur, zalige ritjes te paard, culinaire creaties om je vingers 
bij af te likken, nippen van een cocktail aan het zwembad… 
Zeg nu zelf, dat is pas vakantie. In dit charmante kasteel-
hotel Château d’Ygrande - vroeger een jachtverblijf - hoeft 
het geen droom te zijn, maar pure realiteit.

Insider tip: ook voor de kinderen is de manege een extra 
troef. Ze kunnen er ritjes met een pony boeken. Wist je 
trouwens dat ook je eigen paard op aanvraag mee kan op 
vakantie?

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner (ook vegetarisch 

mogelijk) + amuse-bouche. 3 gangenkindermenu t.e.m. 12 jaar. 
Bij mooi weer kan je op het terras eten

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (12 x 

6 m, open ca. 1/6-30/9) met ligstoelen, handdoekenservice 
en parasols. Mountainbikes, biljart en tafeltennis

• Privéparking

LIGGING
Zeer rustig, in een groene en landelijke omgeving. Het kasteel 
ligt in een park van ongeveer 40 ha en garandeert complete 
rust. Het centrum van Ygrande ligt op ca. 3 km, Bourbon 
l’Archamboult op ca. 7 km en Moulins op ca. 29 km.

FACILITEITEN
Gastronomisch restaurant, bar, salon, terras. Dampbad en 
massage. Paardrijden (eigen manege). De kamers liggen in het 
kasteel zelf of in het bijgebouw er vlak naast

KAMERTYPES
19 kamers. 
kamer 2 personen, bijgebouw • bad of douche, haardroger, 
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 22)
kamer 2 personen, classic, hoofdgebouw • bad of douche, 
haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
(type 23)
kamer 2-3 personen, comfort, hoofdgebouw • bad of douche, 
haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
(type 21)
1 persoonskamer, bijgebouw • bad of douche, haardroger, 
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 11)

Code 63038: prijzen en promoties: p. 182
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Frankrijk  |  Auvergne-Rhône-Alpes  |  Vitrac 

HOTEL AUBERGE LA TOMETTE ★★★
VITRAC

Bij de groene en landelijke Cantal in de Auvergne past het 
charmante hotel Auberge la Tomette als gegoten. De gast-
vrije uitbater stelt alles in het werk om je een vakantie naar 
wens te bezorgen. Dankzij het label ‘Relais de Silence’ zal je 
hier de nodige rust vinden om je batterijen weer helemaal 
op te laden. 

Insider tip: op het domein bevinden zich ook een huifkar en 
zelfs een boomhut waar je de nacht kan doorbrengen. 
Waarom niet eens een nachtje daar doorbrengen, een zeer 
romantische ervaring. Mits een kleine toeslag ter plaatse en 
volgens beschikbaarheid.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner, kindermenu 

t.e.m. 12 jaar
• Gratis wifi
• Extra: tussen 2/1-1/4 en 23/10-18/12 toegang tot sauna, 

dampbad en bubbelbad
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (kan 

overdekt worden, 11,5 x 5,5 m) met ligstoelen en parasols, 
tafeltennis en tafelvoetbal

• Privéparking

LIGGING
Rustig, in het centrum van het charmante dorpje Vitrac in de 
regio Cantal-Auvergne. Het grotere Aurillac ligt op ca. 24 km. 
Het hotel is omgeven door velden en bossen met heerlijke 
kronkelbaantjes om per fiets te verkennen. Ook in de grote 
tuin (1 ha) of op het terras is het heerlijk vertoeven.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras, schaduwrijke tuin, fietsenstalling. 
Sauna, dampbad en bubbelbad, huur badjassen. Verhuur 
 elektrische fietsen (tussen 2/1-1/4 et 23/10-18/12 aan halve 
prijs)

KAMERTYPES
16 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
suite 2-4 personen • bad of douche, haardroger, toilet 
•  gratis wifi • tv • gratis minisafe • duplex of communicerende 
suites (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 63037: prijzen en promoties: p. 183
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Frankrijk  |  Ardèche (Occitanie)  |  Barjac 

HOSTELLERIE DE CHARME LE MAS DU TERME ★★★★
BARJAC

Onze favoriete bestemming in de Ardèche. Diep genesteld in 
het groen van de natuur, tussen wijngaarden en lavendel-
velden. De prachtige bastide Le Mas du Terme combineert 
de charme van weleer, de zeer lekkere keuken van ‘Le Carré 
des Saveurs’, de nieuwe wijnbar (proeverijen) en een tentoon-
stellings ruimte met decoratieve en regionale objecten (aankoop 
mogelijk). Absoluut een adresje om te onthouden en om 
terug te komen!

Insider tip: bezoek de grot van Chauvet of van l’Aven d’Orgnac.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: twee verwarmde openluchtzwembaden 

die met elkaar verbonden zijn (14 x 6 m en 8 x 8 m, open ca. 
1/5-23/10) met ligstoelen, tafeltennis, petanque, spelletjes 
voor kinderen

• Privéparking

LIGGING
rustig in de volle natuur, op ca. 4 km van het centrum van Barjac. 
Op ca. 1 km van de Vallei van de Cèze en op ca. 15 km van de 
Gorges de l’Ardèche en Vallon Pont d’Arc. In de omgeving: golf, 
kano, paardrijden, het bekende Aven d’Orgnac, de replica van 
de grot van Chauvet en andere toeristische trekpleisters (de 
mijnen van Alès, het snoepmuseum Haribo, Orange, Nîmes, ...).

FACILITEITEN
Salon, bar, patio met fontein, restaurant ‘Le Carré des Saveurs’, 
tuin en terras. Bubbelbad, sauna en massage. Type 24 en 21 
bevinden zich in het nieuwe gebouw naast het hotel

KAMERTYPES
26 kamers. 
kamer 2 personen • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 
2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 20)
kamer 2 personen, superior • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer • extra 
kinderbed mogelijk (type 22)
ruime kamer 2-4 personen, bijgebouw • slaapkamer met bed 
2 pers. of slaapbank 2 pers. • bad, haardroger, apart toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 25)
kamer 2-4 personen, executive • terras met tuinmeubelen 
• slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • open 
badkamer, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 24)
kamer 2-4 personen, VIP • terras met tuinmeubelen • slaap-
kamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • open badkamer, 
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 21)
1 persoonskamer • slaapkamer met bed 1 pers. • bad of 
douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • tegelvloer • extra kinderbed mogelijk (type 10)

Code 63020: prijzen en promoties: p. 183 kamervoorbeeld
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Frankrijk  |  Ardèche (Occitanie)  |  Barjac 

GITES DE CHARME LE MAS DU TERME 
BARJAC

Gewiegd door het gezang van de krekels, midden in de wijn-
gaarden en de lavendelvelden, laat  Le Mas du Terme je de 
typische charme ontdekken van een karaktervol Provençaals 
huis in een zonnige en geurige oase. Het gezin Marron 
 produceert ook zelf wijn en olijfolie. Ze laten hun gasten 
graag de producten van eigen kweek ontdekken. Een niet te 
missen adresje dat je met pijn in het hart zal verlaten!

Insider tip: bezoek de grot van Chauvet of van l’Aven 
d’Orgnac.

INBEGREPEN
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: twee verwarmde openluchtzwembaden 

die met elkaar verbonden zijn (14 x 6 m en 8 x 8 m, open 
ca. 1/5-23/10) met ligstoelen, tafeltennis, biljart, petanque, 
 spelletjes voor kinderen

• Comfort: bed- en badlinnen (enkel startset)
• Privéparking

LIGGING
rustig in de volle natuur, op ca. 4 km van het centrum van Barjac. 
Op ca. 1 km van de Vallei van de Cèze en op ca. 15 km van de 
Gorges de l’Ardèche en Vallon Pont d’Arc. In de omgeving: golf, 
kano, paardrijden, het bekende Aven d’Orgnac, de replica van 
de grot van Chauvet en andere toeristische trekpleisters (de 
mijnen van Alès, het snoepmuseum Haribo, Orange, Nîmes, ...).

FACILITEITEN
Salon, bar, patio met fontein, restaurant ‘Le Carré des Saveurs’, 
tuin en terras. Airconditioning: € 58/week, wasmachine: € 12/
gebruik. Bubbelbad, sauna en massage. Appartementen in en 
bij het gelijknamige hotel Hostellerie de Charme Le Mas du Terme.

ACCOMMODATIE
8 appartementen. 
2 kamerappartement met mezzanine max. 5 personen, ca. 
50m2 • balkon of terras • woonkamer, slaapkamer met bed 
2 pers. (160 cm) en mezzanine met 3x bed 1 pers. • badkamer 
met bad of douche, apart toilet • kitchenette, 3 elektrische 
kookplaten, microgolfoven • koffiezetapparaat • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • tegelvloer • extra kinderbed mogelijk (type 50)

Code 63021: prijzen en promoties: p. 183
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gîte

Frankrijk  |  Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes)  |  St-Maurice-d'Ibie 

DOMAINE DE SERRE LONG 
ST-MAURICE D’IBIE • 908 KM

Het domein Serre Long van 300 ha is omgeven door bossen 
en toegankelijk via een smalle weg van ca. 5 km. De twee wijken 
van Serre-Long bieden eenvoudige maar mooi gerenoveerde 
appartementen in de typische huisjes van de Ardèche. Ideaal 
voor vakantiegangers die op zoek zijn naar rust en authenticiteit. 
Gezellige en familiale sfeer en Nederlandstalig onthaal.

Insider tip: ruïnes, oude bruggetjes, enz. met een rijke 
geschiedenis liggen in de omgeving. Om ze te ontdekken, 
laat je adviseren door de familie die het resort reeds decen-
nia lang met hart en ziel leidt.

INBEGREPEN
• Gratis wifi aan de receptie
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (15 x 7 m, open 

ca. 1/5-15/9). Tafeltennis, tafelvoetbal en petanque. Speel-
tuintje met schommel

• Animatie: 1x/week ontmoetingsactiviteiten
• Privéparking

LIGGING
Op ca. 7 km van het centrum van Saint-Maurice-d’Ibie (kleine 
kruidenierswinkel, restaurant), op ca. 12 km van de winkels in 
Villeneuve-de-Berg en op ca. 15 km van het bruisende Vallon-
Pont-d’Arc en de Gorges de l’Ardèche. Het domein ligt heel 
rustig in een prachtig breed doodlopend dal en is veeleer 
geschikt voor mountainbikes dan voor stadsfietsen.

FACILITEITEN
In juli en augustus: kleine kruidenierswinkel, brood ‘s morgens 
en op maandag- en zaterdagavond snacks (pizza en frieten) 
op het domein geleverd

ACCOMMODATIE
24 studios en gîtes. 
studio/gîte max. 3 personen ca. 25-34 m2 (max. 2 volw.+1 kind 
t.e.m. 10 jaar) • gemeubileerd terras of balkon • woon kamer 
met slaapbank 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. (140 cm) 
• badkamer met douche, toilet • kitchenette, 2 elektrische 
kookplaten, oven of microgolfoven • minikoelkast (type 31)
gîte max. 4 personen ca. 40-50 m2 (max. 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 12 jaar) • gemeubileerd terras of balkon • woonkamer, 
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
• badkamer met douche, toilet • kitchenette, 2 elektrische 
kookplaten, oven of microgolfoven • minikoelkast (type 40)
gîte max. 6 personen ca. 55-80 m2 (max. 4 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 17 jaar) • gemeubileerd terras of balkon • woonkamer 
met 2 slaapplaatsen, slaapkamer met bed 2 pers. en slaap-
kamer met 2x bed 1 pers. • badkamer met douche, toilet 
• kitchenette, 2 elektrische kookplaten, oven of microgolfoven 
(type 63)
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Frankrijk  |  Gers (Occitanie)  |  Saint-Mont 

HOTEL LE MONASTERE DE SAINT-MONT ★★★★
SAINT-MONT • 1.050 KM

Als een arendsnest troont Le Monastère de Saint-Mont 
boven het dorp, de rivier Adour en de wijdse regio uit. Het 
voormalige klooster werd volledig gerenoveerd en herbergt 
nu een kleinschalig boetiekhotel onder Belgische leiding. 
Een stijlvol decor met hedendaagse accenten gaat er hand 
in hand met het historische karakter van het pand. Je kan 
kiezen tussen een ruime kamer in het hoofdgebouw of een 
kamer in het bijgebouw in het dorp. Voor wie even wil 
 verpozen is er het uitnodigende openluchtzwembad of de 
 luxueuze wellness. 

Insider tip:  de uitbater is tevens ook de chef-kok. Hij tovert 
de meest exquise gerechten op je bord. Wie wil kan ter 
plaatse ook een kookworkshop boeken om zo één van de 
typische gerechten van deze regio te leren kennen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijt, 3 gangenmenu (‘s middags 

of ‘s avonds naar eigen keuze)
• Gratis wifi   
• Extra: bij een verblijf vanaf 4 nachten: 1u toegang tot de 

 wellness met sauna, dampbad en buitenbubbelbad. Bij een 
verblijf vanaf 6 nachten: 1x bezoek aan de wijngaard Saint-
Mont + degustatie in de historische wijnkelder

• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (open ca. 15/5-15/10) 
met ligstoelen, parasols en handdoekenservice

• Privéparking

LIGGING
Midden in de natuurpracht van de Gers, in het gezellige dorpje 
Saint-Mont met een middeleeuws karakter. Het hotel ligt  centraal, 
met aansluitend de 11de-eeuwse kerk gewijd aan Johannes de 
Doper. Omgeven door tal van wijngaarden, bezoek zeker één 
van de vele domeinen voor een heerlijke proeverij.

FACILITEITEN
Restaurant, bar/bistro, wijnkelder, terras, patio, bibliotheek. 
Fietsenstalling. Wellness met sauna, dampbad en buitenbubbel-
bad. Massage

KAMERTYPES
16 kamers.
kamer 2 personen, ca. 15m2, bijgebouw • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv (type 23)
kamer 2 personen, luxe, ca. 30m2, hoofdgebouw • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 20)
kamer 2-3 personen, executive prestige, ca. 35m2, hoofdgebouw 
• douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 21)
suite 2-4 personen deluxe, ca. 40m2, hoofdgebouw • bad en 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket (type 22)

Code 63863: prijzen en promoties: p. 184
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Frankrijk  |  Roussillon  |  Banyuls-sur-Mer 

HOTEL LE CATALAN ★★★
BANYULS-SUR-MER • 1.219 KM

Het verbluffende uitzicht vanuit alle hoeken van hotel Le 
Catalan doet je het magisch vrije vakantiegevoel krijgen. 
De verse visgerechten zijn een streling voor de tong. Een 
luie dag aan het zwembad kun je afwisselen met een dagje 
sightseeing in ‘la Réserve Marine de Banyuls’ of op een 
andere plaats in deze boeiende streek op ca. 10 km van de 
Spaanse grens.

Insider tip: niet te missen is het adembenemende zicht van 
op de Cap de Réderis, op een kleine 3 km van Hotel Le 
Catalan.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (12 x 7 m, open 

ca. 15/4-15/10), verwarmd openluchtzwembad (8 x 3,5 m, 
open ca. 15/3-30/10), verwarmd zwembad (6 x 2 m), fitness 
en petanque

• Privéparking

LIGGING
Op een hoogte, met zicht op de baai van Banyuls-sur-Mer, de 
oude haven en het bergachtige achterland. Op ca. 300 m van 
een kreekje, ca. 500 m van de haven en op ca. 1 km van het 
centrum. Naast het hotel is er een thalassocentrum. Deze 
streek nodigt uit tot tal van watersporten en bergwandelingen.

FACILITEITEN
Salons, bar, gastronomisch restaurant met een weergaloos uitzicht 
op de baai van Banyuls en de Cap Béar, tuin en terrassen. 
Schoonheidssalon, dampbad, massage. Fietsverhuur, garage 
voor fietsen. Lift

KAMERTYPES
35 kamers.
kamer 2-3 personen • balkon, zeezicht • bad, haardroger, 
apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
1 persoonskamer • balkon, zeezicht • bad, haardroger, apart 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

Code 62216: prijzen en promoties: p. 184
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Frankrijk  |  Roussillon  |  Banyuls-sur-Mer 
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Frankrijk  |  Tarn-et-Garonne (Occitanie)  |  Lauzerte 

HOTEL LE BELVEDERE ★★★
LAUZERTE

Een weergaloos zicht op de heuvels, een infi nity pool om in 
weg te dromen en een gastronomisch aanbod om je vingers 
bij af te likken. Dit mediterraan ingerichte hotel biedt het 
allemaal en mag zich terecht tot één van onze favorieten 
kronen. Vanaf 2021 beschikt het hotel bovendien over een 
tweede relaxpool en een panoramasauna, wat nog meer 
genieten betekent. Leven zoals God in Frankrijk... hier is het 
perfect mogelijk! 

Insider tip: op zo’n 5 minuten wandelen van het hotel, op het 
uitgestrekte domein van het hotel, ligt een grot verscholen, 
hier waan je je echt op het einde van de wereld. Leuk plaatsje 
ook voor een romantische picknick.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met bioproducten, 

uitstekend 3 gangenkeuzediner. Kindermenu t.e.m. 12 jaar. 
Bij mooi weer kan je op het terras eten. Vegetarisch eten 
mogelijk op aanvraag ter plaatse

• Gratis wifi
• Extra: voucher t.w.v. € 20 voor verzorgingen en massages in 

de wellness. Doorlopend gratis water beschikbaar (plat en 
bruisend). Voor gezinnen met kinderen: gezelschapsspel als 
geschenk 

• Sport en ontspanning: 24u/24: openluchtzwembad (infinity 
pool), relaxzwembad (vanaf 1/4), verwarmde zwemstrook 
met tegenstroom, twee openluchtbubbelbaden, ligstoelen en 
parasols. Sauna, panoramasauna, tafeltennis en petanque

• Privéparking

LIGGING
Uiterst rustig, midden in de ongerepte natuur, met een panoramisch 
zicht op de omgeving. Het historische stadje Lauzerte ligt op 
ca. 5 km. Diverse idyllische dorpjes in de omgeving laten je 
kennis maken met het authentieke Franse binnenland.

FACILITEITEN
Gastronomisch restaurant, salon, bibliotheek, terras. Room s ervice. 
Oplaadpunt voor elektrische wagens. Badjassenverhuur. 
Schoonheidssalon, massages

KAMERTYPES
22 kamers. 
kamer 2 personen, classic, ca. 22m2 • terras met tuinmeubelen, 
binnenlandzicht • bad, haardroger, toilet • airco • theezet-
faciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 21)
kamer 2-3 personen, executive, ca. 26m2 • balkon, zwembad-
zicht • bad, haardroger, toilet • airco • theezetfaciliteiten • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer • extra kinderbed mogelijk 
(type 22)
familiesuite 3-5 personen, ca. 45m2 • terras met tuinmeubelen, 
zwembadzicht • woonkamer met 3x bed 1 pers. en slaapkamer 
met bed 2 pers. • bad, haardroger, badjas, toilet • airco 
• theezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegel-
vloer • extra kinderbed mogelijk (type 23)
1 persoonskamer, classic, ca. 22m2, binnenlandzicht • bad, 
haardroger, toilet • airco • theezetfaciliteiten • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • tegelvloer (type 10)

Code 62967: prijzen en promoties: p. 185
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Rocamadour

Frankrijk  |  Vallées de la Dordogne et du Lot  |  Padirac 

HOSTELLERIE LA CHARMILLE ★★★
PADIRAC

Kleinschalig charmehotel onder Vlaamse leiding dat garant 
staat voor een zorgeloze en culinaire verwenuitstap met een 
warm en vriendelijk onthaal. Verpozen bij het zwembad of 
toch even op verkenning in de regio, het kan allemaal op je 
eigen ritme. ‘s Avonds geniet je in Hostellerie la Charmille 
van een aperitief op het terras en daarna wacht een 
 gevarieerd diner met aangepaste wijnen. Vroeg boeken 
aangeraden.

Insider tip: breng zeker een bezoek aan de watervallen van 
Autoire, op ca. 6 km van het hotel. Vanaf het hotel is er ook 
een aangeduide wandelroute.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en uitstekend 3 gangendiner met 

keuze van het voor- en hoofdgerecht en dessert of kaas 
• Dranken: aperitief en aangepaste wijnen bij het diner
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad met 

ligstoelen, parasols en handdoekenservice. Sauna. Pétanque, 
fietsen

• Privéparking

LIGGING
In Padirac, een lieflijk dorpje in de Lot, nabij de Dordognerivier. 
Van hieruit kan je verschillende boeiende uitstappen maken in 
de regio met zo’n 240 geklasseerde dorpjes, zoals Les Gouffres 
de Padirac (op ca. 2,5 km) en het pittoreske Rocamadour (op 
ca. 10 km). Ook Autoire (op ca. 7,5 km), Sarlat (op ca. 68 km) 
en St-Cirq-Lapopie (op ca. 73 km) behoren tot de mogelijk heden. 
Tennis, paardrijden, kajak en golf mogelijk in de omgeving.

FACILITEITEN
Gezellige bar, restaurant, terras, salon met tv (o.a. Vlaamse 
zenders), bibliotheek. Fietsenstalling. Geen lift. Verhuur van 
elektrische fietsen. Nederlandstalig onthaal

KAMERTYPES
10 kamers
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 7 jaar) • bad 
of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 21)
ruime kamer 2-4 personen • douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 10)

Code 62942: prijzen en promoties: p. 185
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Bretenoux

Frankrijk  |  Vallées de la Dordogne  |  Bretenoux

DOMAINE DE GRANVAL 
BRETENOUX • 839 KM

Wie op zoek is naar rust en privacy in een kleinschalig kader, 
zal in Domaine de Granval zijn hart kunnen ophalen. Deze 
chambre d’hôtes garandeert je een persoonlijk onthaal waar door 
je je meteen zal thuisvoelen. Een uitstekend restaurant met 
de gastheer aan het fornuis en een ruim bemeten zwem bad 
vervolledigen het geheel. 

Insider tip: de hotelier neemt je graag mee op een mountain-
biketour langs de mooiste plaatsjes van de regio. Vraag er 
zeker naar.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijt en 3 gangendiner, kinder-

menu t.e.m. 8 jaar
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (15 x 7 m, open 

ca. 1/5-26/9) met ligstoelen en parasols
• Privéparking

LIGGING
Rustig, op ca. 1 km van het authentieke Bretenoux. Triptips: 
Autoire (ca. 7 km), Loubressac (ca. 8 km), Carennac (ca. 10 km), 
Padirac (ca. 15 km) en Rocamadour (ca. 25 km).

FACILITEITEN
Restaurant, ontbijtruimte, terras, fietsenstalling. Geen lift

KAMERTYPES
8 kamers.
kamer 2-3 personen • terras • bad of douche, toilet • gratis 
wifi • tv (type 20)
1 persoonskamer • terras • bad of douche, toilet • gratis wifi 
• tv (type 10)

Code 62914: prijzen en promoties: p. 185
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Frankrijk  |  Vallées de la Dordogne  |  Les Eyzies-de-Tayac

HOTEL LE CRO-MAGNON ★★★
LES-EYZIES-DE-TAYAC • 842 KM

Welkom in het hart van de Dordogne. In het karaktervolle 
hotel Le Cro-Magnon waait sinds 2020 een nieuwe wind 
onder impuls van de Belgische gastheren Ruud en Jan. 
Naast de pure gezelligheid die dit pand te bieden heeft,  
garanderen ze je ook een (h)eerlijke keuken met regionale 
specialiteiten. Bij mooi weer is het zalig tafelen op het terras, 
aan de rand van het zwembad in de cosy tuin. Uniek is dat 
het hotel deels tegen een rotswand is aangebouwd, wat 
zelfs in het interieur te merken is. De schitterende natuur en 
vele prehistorische sites in de omgeving staan garant voor 
leuke ontdekkingstochten. 

Insider tip: het klooster van Cadouin op ca. 20 km is een 
heerlijk oord om te bezoeken. Het is een meesterwerk van 
de fl amboyante gotiek en een erkend historisch monument 
dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner. Kindermenu 

t.e.m. 8 jaar. Bij mooi weer kan je op het terras eten
• Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (8 x 4 m) met 

ligstoelen en parasols
• Privéparking

LIGGING
Op ca. 500 m van het gezellige centrum van Les Eyzies, langs 
de hoofdstraat. Triptips: Sarlat en Montignac-Lascaux op ca. 
20 km.

FACILITEITEN
Leessalon, restaurant met open haard, veranda en terras, 
fietsen stalling. Geen lift

KAMERTYPES
15 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • mini-
bar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
12 jaar) • bad, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 62821: prijzen en promoties: p. 186
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Frankrijk  |  Vallées de la Dordogne et du Lot  |  Bergerac/St-Julien-de-Crempse 

HOTEL MANOIR DU GRAND VIGNOBLE ★★★
BERGERAC - ST-JULIEN-DE-CREMPSE

Een heerlijk adresje tussen bossen en heuvels. Deze manoir 
uit de 17de eeuw straalt charme en karakter uit en is de 
gedroomde plaats om helemaal tot rust te komen of de 
omliggende natuur te voet of zelfs te paard te ontdekken. 
Nadien kan je genieten van een heerlijke duik in het zwembad. 
Bij mooi weer is het bovendien zalig dineren op het gezellige 
terras.

Insider tip: een bezoek aan het Château de Bridoire in Ribagnac 
mag niet ontbreken. Dit prachtig en goed onderhouden kasteel 
met indrukwekkend interieur herbergt maar liefst 100 spelletjes 
te wachten op jong en oud. In de tuin is zelfs een labyrint. 
Door de vele interactiemogelijkheden een kasteelbezoek om 
nooit te vergeten!

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangenkeuzediner (vegetarisch 

mogelijk). Kindermenu t.e.m. 14 jaar. Streekmenu op zaterdag
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (18 x 7 m, 

 verwarmd tussen ca. 15/5-15/10) met handdoekenservice, 
ligstoelen en parasols. Fitness, tafeltennis, petanque

• Privéparking

LIGGING
Uiterst rustig, midden in het groen in een park van 45 ha. Op 
ca. 3 km van St-Julien-de-Crempse en op amper 12 km van 
het bekendere Bergerac.

FACILITEITEN
Restaurant met terras, salon met open haard, tuin. Geen lift. 
Sauna, bubbelbad en massage. Paardrijden. De kamers zijn 
verdeeld over 3 gebouwen rond een binnenplein

KAMERTYPES
40 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 20m2, tuingebouw • bad, 
haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-4 personen, superior Harmonie, ca. 22m2, tuingebouw 
• bad, haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv (type 22)
kamer 2-4 personen, superior, ca. 22m2 • terras, meerzicht, 
tuingebouw • bad, haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv 
(type 23)
1 persoonskamer, comfort, ca. 20m2, tuingebouw • bad, 
haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 62813: prijzen en promoties: p. 186
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Gironde

Frankrijk  |  Gironde (Nouvelle Aquitaine)  |  Bazas 

DOMAINE DE FOMPEYRE ★★★
BAZAS

In het sfeervolle, exotisch aandoende pasteldecor van het 
onvervalste charmehotel Domaine de Fompeyre geniet je van 
een immense weelde aan rust, ontspanning en gastronomie! 
Bezoek in de omgeving diverse kastelen, zoals dat van 
Roquetaillade. 

Insider tip: de toeristische dienst organiseert regelmatig 
tochten met een minibus waarbij 3 kastelen en wijngaarden 
worden bezocht. Hoef je zelf lekker niet te rijden. Kinderen 
kunnen zich uitleven op de rivier Le Ciron, kanovaren of 
kajakken. En terug in het hotel nog even een duik in het 
zwembad en nagenieten met een drankje op het terras.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 3 gangendiner. 

Als het restaurant gesloten is op zaterdagavond, wordt het 
diner aangeboden in een restaurant in Bazas (op ca. 2 km)

• Gratis wifi 
• Extra: vip-onthaal bij een verblijf van min. 3 nachten: 

welkomst aperitief op de dag van aankomst + badjassen en 
-slippers op de kamer

• Sport en ontspanning: wellnessruimte met overdekt zwembad, 
dampbad en jetdouche, openluchtzwembad (open ca. 15/5-25/9, 
weersafhankelijk) met ligstoelen. Tennis, tafel tennis, tafel-
voetbal

• Privéparking

LIGGING
In een ca. 4 ha groot park, op ca. 1 km van het middeleeuwse 
centrum van Bazas. Op ca. 45 minuten rijden van Bordeaux en 
tussen de wijngaarden van Sauternes en Graves.

FACILITEITEN
Gastronomisch restaurant, tuin, zonneterras. Lift. Biljart en 
fietsverhuur

KAMERTYPES
50 kamers.
kamer 2 personen, superior • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. • douche, haardroger, toilet • airco • minikoelkast 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 24)
kamer 3 personen, superior • slaapkamer met bed 1 pers. 
en bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • minikoelkast 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
familiesuite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
12 jaar) • terras met tuinmeubelen • slaapkamer met bed 
2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad en douche, haardroger, 
apart toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe, broekpers (type 26)

Code 61963: prijzen en promoties: p. 186
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Frankrijk  |  Pyreneëen  |  Lestelle-Bétharram 

HOTEL LE VIEUX LOGIS ★★★
LESTELLE-BÉTHARRAM

Een echte ‘coup-de-cœur’ in de Pyreneeën. In hotel Le Vieux 
Logis begint alles met een oprecht hartelijke ontvangst. 
Plons in het zwembad met zicht op de bergen, verken de 
beroemde grotten van Lestelle-Bétharram even verderop en 
smul van de regionale menu’s. Je kan ook kiezen om te 
logeren in de kleine, gezellige houten chalets in de tuin. De 
prijs-kwaliteitverhouding in dit hotel is ronduit spectaculair! 

Insider tip: op zo’n 12 km van het hotel ligt de rozentuin van 
Saint-Vincent met meer dan 800 verschillende variëteiten. 
Het hele jaar door een heerlijk geurend domein.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijt en 4 gangenkeuzediner 

(voorgerecht, hoofdgerecht, kaas en dessert). Bij mooi weer 
kan je op het terras eten. Restaurant gesloten op zondag-
avond in oktober: het diner wordt dan vervangen door een 
lunch ‘s middags

• Gratis wifi in de gedeelde ruimtes en internethoek
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open 

ca. 1/5-30/9) met ligstoelen, petanque. Kinderspeeltuin
• Privéparking

LIGGING
Heel rustig, in een mooie tuin, midden in een schitterend 
berglandschap. Op ca. 500 m van de Gave, de ideale rivier voor 
rafting en kajak. Op ca. 1 km van de beroemde grotten van 
Bétharram, ca. 3 km van het centrum van Lestelle-Bétharram 
en ca. 12 km van Lourdes. De cols van de Aubisque en de 
Tourmalet, cirque de Gavarnie en Pont d’Espagne liggen allemaal 
binnen een straal van 60 km, wat van dit hotelletje een ideale 
uitvalsbasis maakt om de Pyreneeën te verkennen met de 
auto, de fiets of te voet.

FACILITEITEN
Restaurant (gesloten op maandagmiddag, in oktober ook op 
zondagavond), bar, terras. Lift. Fietsenstalling

KAMERTYPES
28 kamers.
chalet 2-3 personen • terras, tuinzicht, tuingebouw • douche, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • tv • gratis minisafe 
(type 20)
kamer 2-3 personen • balkon • bad, haardroger, apart toilet 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 11 en 
9 jaar) • balkon • bad, haardroger, apart toilet • minikoelkast 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • balkon • bad, haardroger, toilet 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 62072: prijzen en promoties: p. 187
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Frankrijk  |  Provence  |  Nîmes  

HOTEL LE PRE GALOFFRE ★★★
NÎMES

Charmehotel Le Pré Galoffre ligt in een gerestaureerde 
16de-eeuwse hoeve. De eigenaars hechten veel belang aan 
het welbehagen van hun gasten. De intieme sfeer en de 
rust aan het zwembad zijn onweerstaanbaar na een dagje 
rondtoeren in de streek rond Nîmes. Mooier kan het leven 
niet zijn!

Insider tip: bezoek deze topattracties: de Pont du Gard, een 
indrukwekkend Romeins aquaduct, en het ‘Musée de la 
Romanité’ in Nîmes, een archeologisch museum dat je 
onderdompelt in de speciale sfeer van deze regio.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (10 x 4 m) met 

zonneterras en ligbedden 
• Privéparking

LIGGING
Op een bosrijk domein, op ca. 6 km van het centrum van 
Nîmes.

FACILITEITEN
Kleine bar. Bij mooi weer mogelijkheid tot dineren aan het 
zwembad. Geen lift (slechts 1 verdieping). Tennis (op ca. 50 m)

KAMERTYPES
27 kamers.
kamer 2 personen • terras met tuinmeubelen • bad, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk 
(type 20)
ruime kamer 3 personen • bad, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv (type 21)
kamer 4 personen mezzanine • bad, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv (type 24)
kamer 4 personen, communicerende kamers (max. 2 volw.+
2 kinderen t.e.m. 15 jaar) • bad, toilet • airco • minibar 
•  gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer • bad, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv (type 10)

Code 62437: prijzen en promoties: p. 187
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Frankrijk  |  Provence  |  Fontvieille 

VILLA REGALIDO ★★★★
FONTVIEILLE

Een aantrekkelijk hotel onder de stuwende leiding van de 
heer Chalvidal, die veel ervaring opdeed in luxehotels 
wereldwijd. Wanneer je het hotel binnengaat, kom je terecht 
in een oase van rust en ontspanning. Speciale troef is het 
buitenbubbelbad dat erg in trek is bij de klanten. In Villa 
Regalido wordt moderne stijl gecombineerd met een streepje 
Franse elegantie.

Insider tip: relax eerst in het bubbelbad in de late namiddag 
en schuif dan aan tafel in de subtropische en gezellige tuin 
voor een verrukkelijk dîner. Vele gasten zijn je hierin voor 
geweest.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad met 

ligstoelen en parasols. Bubbelbad in openlucht onder een 
pergola en sauna

LIGGING
Zeer centraal in het mooie dorpje Fontvieille. Baux-de-Provence 
ligt op 10 km. Op 15 km van Arles, deze geanimeerde stad 
met een Romeins amfitheater is de toegangspoort tot de 
Regionaal Natuurpark van de Camargue.

FACILITEITEN
Restaurant. Lift. Fietsverhuur. Massages en schoonheids-
verzorgingen

KAMERTYPES
18 kamers.
kamer 2-3 personen, classic, ca. 35m2 • bad en douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 45m2 • terras met tuin-
meubelen • bad en douche, haardroger, toilet • airco • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)

kamervoorbeeld
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Frankrijk  |  Provence  |  Moissac-Bellevue 

HOTEL LA BASTIDE DU CALALOU ★★★★
MOISSAC-BELLEVUE • 1.108 KM

De prachtige Bastide du Calalou wordt uitgebaat door de 
Belgische familie Vandevijver en is een gevestigde waarde in 
ons aanbod in deze regio. Je kan er rekenen op een hartelijk 
onthaal en alles is er tot in de kleinste details mooi gedecoreerd. 
Het terras in de schaduw van prachtige olijfbomen en de 
verfi jnde keuken zullen je zeker weten te verleiden. Hier verblijf 
je in het hart van het ‘Parc Naturel du Verdon’, geliefd voor 
zijn zuivere droge lucht en zijn befaamde ‘gorges’ vlakbij. 
Alle kamers hebben tv, wifi  en airconditioning.

Insider tip: het pittoreske dorpje Moûstiers-Ste-Marie en 
zijn beroemde keramiek.

INBEGREPEN
• Maaltijden: verzorgd ontbijtbuffet (bij mooi weer op het 

 terras) en een heerlijk 3 gangendiner met een hapje vooraf
• Gratis wifi
• Extra: 1 fles wijn per boeking (bij een verblijf van min. 3 nachten)
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open 

ca. 1/4-30/9) met ligstoelen, parasols en handddoekenservice. 
Tennisbaan

• Privéparking

LIGGING
Heel vredig, op een heuvel in een domein van 4 ha. Op ca. 
200 meter van het dorpje Moissac. Het uitzicht vanuit de tuin 
is een prentkaart waardig. Aups ligt op ca. 5 km en het centrum 
op ca. 200 m.

FACILITEITEN
Een Provençaals landhuis dat tot een uiterst smaakvol hotel 
omgebouwd werd. Restaurant, exclusief salon met bar, piano 
en open haard, bibliotheek, terras en prachtige tuin met olijf-
bomen. Massage. Lift

KAMERTYPES
30 kamers.
kamer 2 personen comfort • slaapkamer met 2x bed 1 pers. 
of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, badjas, toilet 
• airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen comfort • terras met tuinmeubelen 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of 
 douche, haardroger, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen Romantique, ca. 25m2 • slaapkamer met 
bed 1 pers. en bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, bad-
jas, toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi 
• tv, dvd-speler • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk 
(type 23)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 40m2 • slaapkamer met 2x bed 
1 pers. en bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, badjas, 
toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv, 
dvd-speler • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer • slaapkamer met bed 1 pers. • bad of 
douche, haardroger, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 62418: prijzen en promoties: p. 188
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102

Frankrijk  |  Provence  |  Salon-de-Provence 

HOTEL ABBAYE DE SAINTE CROIX ★★★★
SALON-DE-PROVENCE • 990 KM

Charme, rust, traditie en een hoogstaande keuken, allemaal 
gecombineerd in een uniek Provençaals kader, dat is Abbaye 
de Sainte Croix. Deze voormalige abdij met een lange 
geschiedenis ligt op een terrein van 20 ha vol Provençaalse 
geuren en kleuren. Na een bezoek aan Aix-en-Provence, 
Avignon of Arles, is het heerlijk relaxen bij het zwembad, 
met zicht op de vlakte van Salon.

Insider tip: met wat geluk kun je overdag vanop het buiten-
terras de oefensessies zien van het wereldberoemde stuntteam 
in de lucht ‘Patrouille de France’ dat de wereld rondreist 
met zijn adembenemende luchtspektakels.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: mooi openluchtzwembad (16 x 7 m, 

open ca. 1/5-30/9) met ligstoelen, handdoeken en parasols
• Animatie: regelmatig natuuractiviteiten
• Privéparking

LIGGING
Op een mooie heuvel aan de rand van Salon-de-Provence, de 
stad van Nostradamus waar ook een museum aan hem gewijd 
is. Rustig gelegen, tussen de pijnbomen, rozemarijn en lavendel.

FACILITEITEN
Salon, gastronomisch restaurant, panoramisch terras, tuin. 
Babysitservice. Geen lift (2 verdiepingen). Schoonheidszorgen.

KAMERTYPES
25 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • tegelvloer (type 21)
kamer 2-3 personen, ca. 20m2 • terras • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • tegelvloer (type 22)
suite 2-4 personen, ca. 35m2 • terras met tuinmeubelen • woon-
kamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. 
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 23)

Code 62342: prijzen en promoties: p. 188
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Avignon

Frankrijk  |  Provence  |  Salon-de-Provence 
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Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  La Cadière d'Azur 

HOSTELLERIE BERARD & SPA ★★★★
LA CADIÈRE D’AZUR • 1.090 KM

Bekend en geliefd charmehotel bij de Belgen. De troeven 
van Hostellerie Bérard & Spa zijn: stijlvolle inrichting, een 
warme ontvangst door de sympathieke familie Bérard en 
een overheerlijke keuken. 

Insider tip: neem de tijd om La Cadière d’Azur te bezoeken, 
doorspekt met oude gebouwen, historierijke monumenten 
en leuke ambachtswinkeltjes.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (open ca. 1/5-15/10) 

met ligstoelen en parasols
• Privéparking

LIGGING
Prachtig, in het pittoreske dorp La Cadière d’Azur met mooie 
vergezichten. Voor strandplezier rij je naar Bandol op ca. 8 km 
en voor een onderdompeling in een bruisende grootstad naar 
Marseille op ca. 40  km.

FACILITEITEN
Restaurant Bérard (1 Michelinster), restaurant Bistro de Jef. 
Wellnesszone met sauna, dampbad en cardio-trainingsruimte

KAMERTYPES
38 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 18m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe • tegelvloer • extra kinderbed mogelijk (type 20)
juniorsuite 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar), 
ca. 25m2, bergzicht • woonkamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• tegelvloer (type 21)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • bad of douche, haardroger, 
 toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• tegelvloer (type 10)

Code 62536: prijzen en promoties: p. 188
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Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Bormes-les-Mimosas 

HOSTELLERIE DU CIGALOU ★★★
BORMES-LES-MIMOSAS • 1.180 KM

De zuiderse geuren en kleuren, de prachtige omgeving, het 
aangename terras en de centrale ligging staan garant voor 
een onvergetelijk verblijf in Hostellerie du Cigalou. In Le 
Café du Progrès - the place to be – kun je terecht voor een 
heerlijke maaltijd of voor een pastis of een fruitige rosé 
 terwijl je geniet van de couleur locale. 

Insider tips: bootexcursie naar de Îles d’Or (Porquerolles, 
Port-Cros en Levant) of bezoek aan het Fort de Brégançon, 
het vakantieverblijf van President Macron.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes
• Sport en ontspanning: klein verwarmd openluchtzwembad 

met ligstoelen.

LIGGING
Dit charmante Provençaalse hotel is gelegen in het centrum 
van het pittoreske dorpje Bormes-les-Mimosas, op ongeveer 
5 km van de kust.

FACILITEITEN
Lift.

BIJZONDERHEID
Voordeeltarieven op de verhuur van ligstoelen en parasols aan 
het privéstrand (op 4 km)

KAMERTYPES
20 kamers
kamer 2 personen, superior dorpzicht, ca. 19m2, hoofdgebouw 
• slaapkamer met bed 2 pers. (160 cm) • bad, haardroger, 
 toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer 
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 3 personen, superior dorpzicht, ca. 19m2, hoofdgebouw 
• slaapkamer met bed 1 pers. en bed 2 pers. • bad, haardroger, 
toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer 
(type 21)
kamer 2-4 personen, superior dorpzicht, ca. 28m2, hoofd-
gebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. 
• bad, haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe • tegelvloer (type 22)
1 persoonskamer dorpzicht, hoofdgebouw • slaapkamer met 
bed 1 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • tegelvloer • extra kinderbed mogelijk 
(type 10)

Code 62589: prijzen en promoties: p. 189
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Les Issambres

Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Les Issambres

HOTEL LE PROVENÇAL ★★★
LES ISSAMBRES • 1153 KM

Het formidabele hotelletje Le Provençal wordt al 3 generaties 
uitgebaat door dezelfde familie en biedt aangename kamers 
met airco en een gratis privéparking. De excellente keuken 
kent grote faam voor zijn visspecialiteiten. Op het terras, in 
de schaduw van de moerbeien, wachten je heerlijke degustatie-
momenten en is het gezellig toeven bij een mooi bord of 
een verfrissend glas. Een adresje waar je niet meer weg wilt 
en dat vraagt om terug te keren!

Insider tip: uitstap naar Massif des Maures of de pittoresques 
dorpjes van Cogolin (Pipes en Bruyere), Grimaud, Port- 
Grimaud (het kleine Venetië met zijn kanalen) en het bekende 
station van St.-Tropez

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi 
• Privéparking

LIGGING
In Issambres, in de wijk San Peïre, tegenover de zee en het 
zandstrand (enkel kustbaan over te steken). Tussen Ste-Maxime 
(8 km) in het westen et Fréjus/St-Raphaël (13 km) in het oosten.

FACILITEITEN
Bar en restaurant met schaduwrijk terras

KAMERTYPES
27 kamers.
kamer 2 personen • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 
2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv (type 20)
kamer 3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar) • slaap-
kamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2 personen, luxe zeezicht • slaapkamer met 2x bed 
1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv (type 22)
kamer 3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar) 
• zeezicht • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. 
• bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv (type 23)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), 
hoofdgebouw • slaapkamer met bed 1 pers. • bad of douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv (type 12)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar) 
• balkon, zeezicht • slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 
2 pers. • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv (type 11)

Code 62561: prijzen en promoties: p. 189
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Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Les Adrets-de-l’Estérel 

HOTEL L’ESTIRADO ★★★
LES ADRETS-DE-L’ESTÉREL • 1.162 KM

Sympathiek hotel met een Provençaalse keuken en een fi jn 
schaduwrijk terras met palmhutjes en een grandioos zicht op 
de beboste bergen van het Estérelmassief. In de omgeving van 
hotel L’Estirado liggen pittoreske dorpjes als Fayence, Callian, 
Tourrettes en Montauroux. Ook wijn- en olijfboomgaarden 
en de bloemenvelden rond Grasse (parfumhoofdstad) vormen 
een onuitputtelijke bron voor uitstapjes tijdens je vakantie.

Insider tip: de gerechten worden bereid met ingrediënten 
van lokale landbouwers. Proef de diverse streekspecialiteiten 
zoals de ‘les petits farcis Niçois’ en gebakken eendenborst 
met berghoningsaus.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner. Kindermenu 

(2 gangen) t.e.m. 11 jaar. Bij mooi weer worden de maaltijden 
op het terras opgediend

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (14 x 6 m) met 

ligstoelen en parasols
• Privéparking

LIGGING
Rustig, op een heuvel boven het dorpje Adrets-de-l’Estérel dat 
300 dagen per jaar in de zon baadt. De zee en de stranden 
van St-Raphaël/Fréjus op 16 km en Cannes op 23 km. Het meer 
van St-Cassien met vele watersportmogelijkheden ligt op 5 km.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, terras, tuin. Geen lift

KAMERTYPES
20 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 10 jaar) 
• balkon met zicht op het Estérel-bergmassief • slaapkamer 
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en extra bed • bad of douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • balkon met zicht op het Estérel-bergmassief 
• slaapkamer met bed 1 pers. • bad of douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Mougins 

HOTEL DE MOUGINS ★★★★
MOUGINS • 1.175 KM

In het schitterende charmehotel De Mougins wordt je onder-
gedompeld in een exclusieve ontspannen sfeer. Hier dineer 
je heel verfi jnd en het knalblauwe zwembad ligt vlak bij de 
mooie kamers.

Insider tip: kom tot rust bij het buitenzwembad met z’n 
unieke karakter of neem de auto naar parfumstad Grasse, 
het summum van de overheerlijke geuren.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (12 x 6 m, ca. 

1/4-15/10) met kindergedeelte, ligstoelen, parasols en 
 handdoekenservice, tennisbaan

• Privéparking

LIGGING
In de residentiële wijk Saint-Basile, op ca. 1,5 km van het oude 
dorp Mougins, dicht bij het ‘Parc de la Valmasque’. Cannes ligt 
op ca. 10 km.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, snackverkoop (ca. 15/6-31/8), prachtige tuin, 
roomservice (24u/24). Geen lift

KAMERTYPES
51 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 20m2 • gemeubileerd terras 
of balkon, tuinzicht, tuingebouw • bad, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer 
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 16 jaar), 
ca. 25m2 • gemeubileerd terras of balkon, tuinzicht, tuingebouw 
• bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezet-
faciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegel-
vloer (type 22)

Code 62677: prijzen en promoties: p. 190
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Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Cannes

HOTEL LA BASTIDE DE L’OLIVERAIE ★★★★
CANNES • 1.176 KM

Het moderne, comfortabele en gezellige hotel van de familie 
Magne, waar een ontspannen sfeer heerst, ligt in een rust-
gevende en aangename omgeving op wandelafstand van 
het mondaine centrum van Cannes. La Bastide de l’Oliveraie 
is een rustig gelegen hotel waar men graag komt en terugkomt! 
Nieuw sinds zomer 2020: 2de jacuzzi met jetstream op het dak.

Insider tip: een bootuitstap naar het eiland van Sainte-
Marguerite

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (13 x 4 m, verwarmd 

van april tot oktober) met ligstoelen, parasols en handdoeken-
service, 2 openluchtbubbelbaden op het dak met mooi 
 panorama, wellnessafdeling met dampbad en sauna, fitness 
en handdoekenservice

LIGGING
Op een heuvel, in de wijk La Californie, een rustige en groene 
residentiële omgeving van Cannes. Op wandelafstand van het 
centrum met o.a. de winkelstraat Rue d’Antibes, de mooie 
zandstranden en niet te vergeten La Croisette, de place-to-be 
om te zien en gezien te worden!

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar, zonneterras op het dak, tuin en lift. Room-
service. Massage

KAMERTYPES
32 kamers. 
kamer 2 personen • slaapkamer met bed 2 pers. • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • kitchenette, 
inductiefornuis, microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en 
-plank (type 22)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 32m2 • slaapkamer met 
2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, apart toilet • airco • kitchenette, inductie-
fornuis, microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten • mini-
koelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank 
(type 23)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 32m2 • terras met tuinmeubelen 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • kitchenette, 
inductiefornuis, microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en 
-plank (type 24)
1 persoonskamer • slaapkamer met 1 slaapplaats • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • kitchenette, 
inductiefornuis, microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en 
-plank (type 11)

Code 62529: prijzen en promoties: p. 190
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CATALUÑA

O c e a n o  A t l á n t i c o

Málaga

Alicante

ANDORRA

Tussen Frankrijk en Spanje ligt de ideale bestemming voor een actieve familievakantie: Andorra. Wandel of fiets in een decor van 
ruige pieken, zachte valleien en sfeervolle dorpjes als La Massana en Ordino. Fan van de mountainbike? Dan is Vallnord Bike Park 
La Massana geknipt voor je. Als je houdt van shoppen, kan je taxfree winkelen in hoofdstad Andorra la Vella waar de autovrije ‘Shopping Mile’ 
wenkt. Zin om te ontspannen? Neem een duik in Caldea in Escaldes-Engordany, de grootste wellnessoase van Zuid-Europa (30.000 m²). 
Zon, zee, strand: de Costa’s in Spanje hebben alle ingrediënten voor een perfecte zonvakantie vol waterpret. Brede zandstranden, 
steile kliffen met kleine ‘calas’ (baaien), waterpretparken, rustige vissersdorpen en gezellige badplaatsen. 
In het noorden is de natuur de grootste attractie: de Pyreneeën imponeren met een magnifiek landschap en natuurreservaten waar 
sportievelingen en avonturiers zich uitleven. Ook cultuurliefhebbers blijven hier niet op hun honger zitten met een schitterende stad 
als Barcelona. En vergeet vooral niet te proeven van de authentieke Spaanse keuken: tapas, paella en ‘jamón serrano’ smaken nog 
 lekkerder in Spanje zelf!

Andorra en Spanje

Costa Brava

Pyreneeën
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Pyreneeën
Welkom in de Spaanse Pyreneeën, een droomdecor 
voor wandelingen, fietstochten, canyoning, rafting en 
bungeejumpen. Het pittoreske dorp La Puebla de Roda 
ligt centraal in de schitterende Isábena Vallei, een eldo-
rado voor natuurliefhebbers en voor motorrijders die 
hier eindeloos rijplezier beleven. In Roda de Isábena 
vind je de kleinste Romaanse kathedraal van Spanje.

Costa Brava
De schoonheid van de ‘Woeste Kust’ levert vele foto’s 
voor Instagram op. Ruige rotspartijen, grotten en kliffen 
wisselen af met zand- en kiezelstranden. Er is voor elk 
wat wils. Zon en zee in badplaatsen als Playa de Aro en 
s’Agaró, waterparken als Water World en natuur-
reservaten als het moerasreservaat ‘Aiguamolls de 
l’Emporda’. De Medes-eilanden zijn een bekend duik-
oord. Beleef cultuur in het ‘witte dorp’ Cadaqués met 
het Casa-Museu Salvador Dalí. Tossa de Mar ligt in een 
mooie baai. Huur in Llançà een kano voor een tocht 
langs grillige kliffen en verborgen baaien of struin door 
het schilderachtige centrum met zijn witgekalkte huis-
jes en fleurige bloemen. In het binnenland Iigt Gerona, 
waar opnames plaats vonden voor de serie ‘Game of 
Thrones’.
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Andorra  |  Arinsal 

HOTEL XALET VERDU ★★★

ARINSAL • 1.168 KM

Berghotel met een mooie architectuur. Je geniet er van een 
heerlijke bergvakantie en wordt er op een hartelijke en 
 persoonlijke manier ontvangen. Hotel Xalet Verdu verdient naar 
onze mening een extra positieve vermelding. Veel gasten 
keren hier graag terug.

Insider tip: vanuit Arinsal zit je op de beste plaats in Andorra 
om de meeste wandelroutes, de beste outdooractiviteiten 
en de mooiste parken en natuurgebieden te ontdekken.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner (voorgerechten-

buffet + het hoofdgerecht en dessert naar keuze geserveerd 
aan tafel)

• Gratis wifi 
• Extra: 1x picknick per persoon per verblijf van min. 4 nachten 

tussen 1/7-31/7
• Sport en ontspanning:  openluchtzwembad (10 x 6 m, open 

ca. eind juni tot ca. 11/9)
• Animatie:  dagelijks excursie van ca. 4 uur georganiseerd 

door de gemeente 
• Privégarage tussen 1/6-1/7 en vanaf 1/9
• Privéparking

LIGGING
Op 300 m van de schilderachtige dorpskern van Arinsal. 
Omgeven door de hoogste toppen van het prinsdom: de Coma 
Pedrosa, Medacorba en Pla de l’Estany. Hoofdstad Andorra-la-
Vella ligt op ca. 9 km.

FACILITEITEN
Mooi restaurant, bar, klein zonneterras, tuin. Lift

KAMERTYPES
52 kamers.
kamer 2-3 personen • bad, haardroger, toilet • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3-4 personen • bad, haardroger, toilet • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad, haardroger, toilet • thee- en koffiezet-
faciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 67086: prijzen en promoties: p. 191
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Andorra  |  La Massana 

ABBA XALET SUITES HOTEL ★★★★

LA MASSANA • 1.163 KM

Het mooie abba Xalet Suites hotel staat garant voor een 
ontspannen vakantie. Bovendien blijft het prijskaartje zeer 
democratisch! Geniet na de verkenningen in de prachtige natuur 
van Andorra van een verkwikkend ontspanningsmoment in 
de tuin met het buitenzwembad of in de wellness. 

Insider tip: bezoek in Sispony het Museu Casa Rull dat 
bestaat uit een huis van de gegoede 19de-eeuwse familie 
Perich en waar je een beeld krijgt van het leven van de rijke 
families in het Andorra van de 19de en 20ste eeuw.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet (in het Xalet Hotel voor types 22 en 

10, in het Suites Hotel voor type 20). 3 gangenkeuzediner in 
het Xalet Hotel voor alle gasten; tussen 18/6-12/9 diner ook 
mogelijk in het Italiaans restaurant in het Suites Hotel. 
Kindermenu t.e.m. 14 jaar

• Gratis wifi 
• Extra: 1 fles cava per kamer bij aankomst. 1x toegang tot de 

wellness (vanaf 16 jaar)
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (15 x 6 m, open 

ca. 1/6-15/9) met ligstoelen. Paddle tennis
• Animatie: begeleide bergwandelingen in juli en augustus 

(verzekering ter plaatse te regelen). Kinderclub met animator 
in juli en augustus

• Privégarage tussen 3/4-30/6 en vanaf 1/9
• Privéparking

LIGGING
In Sispony, een deelgemeente van La Massana op ca. 1 km. 
De hoofdstad Andorra-la-Vella ligt op ca. 5 km. Rustig op 
ca. 1.100 m hoogte. Tegen een bergflank, met een prachtig 
panorama waar het heerlijk toeven is in de tuin aan het openlucht-
zwembad. Verblijf in abba Xalet Hotel of in abba Suites Hotel 
op ca. 50 m.

FACILITEITEN
Restaurant in Xalet Hotel, Italiaans restaurant in Suites Hotel, 
bar, zonneterras, tuin, lift. Wellness (vanaf 16 jaar) met sauna, 
bubbelbad, belevenisdouches

KAMERTYPES
47 kamers
kamer 2-4 personen abba Xalet Hotel (max. 3 volw. of 2 volw.
+2 kinderen t.e.m. 14 jaar), ca. 25m2 • bad, haardroger, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-4 personen abba Suites Hotel (max. 3 volw. of 2 volw.
+2 kinderen t.e.m. 14 jaar), ca. 35m2 • bad, haardroger, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer abba Xalet Hotel • bad, haardroger, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld

Code 67081: prijzen en promoties: p. 191
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Spanje  |  Pyreneeën  |  La Puebla de Roda 

CHALET- CAMPING ISABENA ★★ SUP
LA PUEBLA DE RODA • 1.202 KM

Chalet-camping Isabena is een mooie rustige camping in 
een prachtige omgeving. Natuurliefhebbers, fervente motor-
fanaten en actievelingen zullen in deze regio zeker aan hun 
trekken komen. De sympathieke, levenslustige familie Badia 
staat steeds ter beschikking van iedereen.

Insider tip: in een hangar achteraan de camping staat de 
eigen helikopter van de eigenaar voor ondermeer het uitvoeren 
van controles van hoogspanningslijnen en het maken van 
beelden. Maar hij maakt ook graag vluchten (mits onkosten-
bijdrage) met zijn vakantiegasten over het adembenemende 
landschap. Een unieke belevenis om met zo’n een kenner 
een rondvlucht te maken.

INBEGREPEN
• Gratis wifi aan de bar en internethoek
• Extra: per verblijf en per persoon 1x 3 uur toegang tot de 

wellness
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (open ca. 1/6-15/9), 

ligstoelen. Tafeltennis
• Comfort: bedlinnen met wekelijkse wissel. Eindschoonmaak
• Privéparking 1 plaats per woning

LIGGING
Aan de voet van de ongerepte Pyreneeën, in een eikenbos. 
Supermarkt op ca. 1 km. Op ca. 300 m van het centrum van La 
Puebla de Roda, in het hart van de Isabenavallei, op ca. 750 m 
hoogte.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, zonneterras. Wasserette. Biljart, videogames. 
Wellnesszone met sauna, bubbelbad, dampbad en massage. 
Verhuur moto’s met routegids. Nieuw sinds 2019: een prachtig 
buffet voor opstelling van ontbijtbuffet en extra restaurant-
ruimte binnen

ACCOMMODATIE
39 stacaravans en bungalows. 
stacaravan max. 4 personen • terras met tuinmeubelen 
• slaapkamer met 2x bed 1 pers. en slaapkamer met bed 
2 pers. • badkamer met bad, apart toilet • kitchenette, 2 gas-
pitten, tv-aansluiting (type 40)
bungalow max. 5 personen • terras met tuinmeubelen 
• woonkamer met slaapbank 1 pers., slaapkamer met 2x bed 
1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met bad, 
apart toilet • kitchenette, 2 gaspitten, tv-aansluiting (type 50)

Code 67013: prijzen en promoties: p. 191
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Spanje  |  Costa Brava  |  Llançà

HOTEL GRI-MAR ★★★
LLANÇÀ • 1.220 K

Het charmant, familiaal geleide hotel Gri-Mar wacht je een 
warme ontvangst. Volledig omgeven door tuinen, met 
authentieke toetsen typisch voor de streek en een olympisch 
openluchtzwembad midden in het groen. 

Insider tip: hier heerst de gezelligheid van een mediterraan 
dorp. Nip aan een een cocktail neergevlijd langs het zwembad 
of verorber er ‘s middags lekkere gegrilde gerechten op basis 
van lokale seizoensproducten. Een culinaire topervaring.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en een uitstekend 3 gangen-

keuzediner. 1x/week mosselen op Belgische wijze
• Gratis wifi
• Extra: fles cava bij verblijf in kamertype 21
• Sport en ontspanning: olympisch openluchtzwembad en 

apart kinderzwembad met ligstoelen, parasols en handdoeken-
service. Petanque, tafeltennis. Speeltuin. Tennis tussen ca. 
4/4-11/5 en 11/9-4/10

• Privéparking

LIGGING
Op ca. 500 m te voet van de promenade, het strand en het 
aangename levendige centrum van Llançà. Op 1,5 km met de 
auto ligt het mooie baaistrand (café, restaurant, douches, enz.) 
van Grifeu. Op ca. een half uur rijden van het mooie natuurpark 
Cap de Creus. Voor het hotel is er een eigen bushalte waar je 
voor slechts ca. € 1 per persoon per traject naar het strand, 
het dorp of de haven kunt rijden (gegarandeerde rit tussen ca. 
4/7-31/8; kinderen t.e.m. 9 jaar reizen gratis mee).

FACILITEITEN
Restaurant met lekkere mediterraanse keuken, poolbar, 
restaurant in openlucht omgeven door groen, zonneterras, 
grote tuin. Lift. Tennis (zie ook ‘Inbegrepen’), biljart

BIJZONDERHEID
• 25% korting op het gebruik van de tennisbaan (zie ook 
‘Inbegrepen’)
• tussen ca. 1/7-1/9: grillades aan het zwembad in de mooie 
tuin (ter plaatse te betalen, 5% korting voor onze klanten)

KAMERTYPES
45 kamers.
kamer 2-4 personen • balkon • bad of douche, toilet • airco 
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 20)
kamer 2-4 personen, superior • balkon • douche, toilet 
• airco • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 21)
1 persoonskamer • balkon • bad of douche, toilet • airco 
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 10)

Code 65124: prijzen en promoties: p. 192
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Spanje  |  Costa Brava  |  Playa de Aro 

HOTEL XALOC ★★★
PLAYA DE ARO • 1.275 KM

Het heerlijke buitenterras met uitzicht over de zee, het knusse 
restaurant en de kleinschaligheid vormen de voornaamste 
redenen om voor een verblijf in het charmante Xaloc te kiezen. 
Wedden dat je de tijd zal willen stil zetten om zo lang mogelijk 
te kunnen genieten van deze mooie vakantie-ervaring?   

Insider tip: relax en geniet van het vriendelijke personeel 
waarvoor niets te veel is en dat elke vakantiewens met de 
glimlach inwilligt.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet (warm en koud)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (7 x 3 m) met 

ligstoelen en parasols, tafeltennis, biljart. Speeltuin

LIGGING
Geprivilegieerd: op een idyllische locatie, direct aan het prachtige 
Cala Rovira-baaistrandje, omgeven door pijnbomen. 
Op ca. 400 m van Playa de Aro-centrum.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, terras met zeezicht, tuin

KAMERTYPES
47 kamers. 
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast tegen betaling • gratis wifi • tv • minisafe 
tegen betaling (type 20)
kamer 2-3 personen zicht op zee/pijnbomen • balkon • bad 
of douche, haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv • mini-
safe tegen betaling (type 21)

Code 65433: prijzen en promoties: p. 192
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Spanje  |  Costa Brava  |  Santa Cristina de Aro

HOTEL MAS TORRELLAS ★★★★ RURAL

SANTA CRISTINA D’ARO • 1.280 KM

‘Small & Friendly’, maar vooral ook een oase van rust, een 
authentiek karakter in de prachtige 250 jaar oude ‘mas’, 
luxueuze nieuwe kamers in de hotelvleugel daterend van 
2019 en gastronomie op topniveau: Mas Torrellas heeft het 
allemaal. Het minst leuke is dat je uiteindelijk weer naar 
huis moet.

Insider tip: op het hoogste punt van het landgoed, dat 
terrasvormig ingebed werd tegen de heuvel, heb je een 
prachtig panorama over de zee en Playa de Aro.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangenkeuzediner
• Gratis wifi
• Extra: 2u padel per verblijf
• Sport en ontspanning: twee openluchtzwembaden 

(20 x 8 m en 15 x 6 m) met ligstoelen, parasols en handdoeken-
service. Overdekt zwembad, sauna en dampbad. Kleine fitness. 
Speeltuintje. Petanque

• Privéparking

LIGGING
Op de grens tussen Castell d’Aro en Santa Cristina, aan de rand 
van een golfterrein. Op 5 km van het baaistrand van S’Agaró. 
Aan het einde van een oprijlaan, midden in glooiend groen.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, salon, terras

KAMERTYPES
kamers.
kamer 2 personen, ca. 15m2, hoofdgebouw ‘Mas’ • douche, 
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • tegel-
vloer (type 20)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 27m2 • overdekt terras met 
tuinmeubelen, tuingebouw (nieuwe vleugel) • regendouche, 
haardroger, badslippers, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)

Code 65159: prijzen en promoties: p. 192

kamervoorbeeld
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Proef la dolce vita in Bellissima Italia! Zon, strand, bergen, meren, prachtige 
kunststeden en culinaire verwennerij maken Italië tot een fantastische vakantie-
bestemming. Overal geniet je van pasta, pizza, pesce, chianti, gelati en de alom 
geprezen Italiaanse espresso en cappuccino maar elke regio heeft ook haar eigen 
charme. Met de bambini naar de brede zandstranden aan de oostkust of aan de 
meren in Noord-Italië, romantiek aan de schilderachtige baaien van de westkust, 
frisse berglucht en avontuur in de Dolomieten of cultuur en geschiedenis 
inToscane, welke vakantie je ook kiest, 
telkens weer word je verwelkomd 
met een vriendelijk Benvenuto!

Zuid-Tirol/Dolomieten

Toscane

Italië
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Zuid-Tirol/Dolomieten  
Combineer een Oostenrijks alpengevoel met een zuiderse 
flair en een stevige keuken met Italiaanse accenten in 
Zuid-Tirol. De streek behoorde vroeger tot Oostenrijk 
en dat merk je aan de Duitse namen van de dorpen. 
Met op de achtergrond de grillige kalktoppen van de 
Dolomieten is dit een paradijs voor wandelaars, fietsers 
en motorrijders maar ook gewoon met de auto op road-
trip gaan over de kronkelende wegen is heerlijk. Telkens 
weer ontdek je kastelen, kloosters en charmante steden 
zoals de hoofdstad Bolzano. Tip voor wielerlief hebbers: 
de wereldberoemde Stelviopas.

Toscane 
Toscane was ooit het centrum van de Italiaanse renaissance. 
Rij in een decor van glooiende heuvels met geurende 
cipressen naar de wijngaarden van Greve in Chianti. 
Bezoek de historische kunststeden Firenze, Siena, Pisa 
en Lucca of San Gimignano, met zijn 14 torens ook het 
Manhattan van de middeleeuwen genoemd. Proef er 
de plaatselijke specialiteiten zoals risotto met saffraan 
en koop het beste Italiaanse ijs ter wereld bij Gelateria 
Dondoli. Van natuurfanaat tot cultuurliefhebber en 
fijnproever: in Toscane worden alle wensen verwezenlijkt. 
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Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Sulden am Ortler 

HOTEL GAMPEN ★★★ SUP
SULDEN AM ORTLER • 933 KM

Sfeer, romantiek en een persoonlijke service, het zijn slechts 
enkele trefwoorden die perfect samengaan met het kleinschalige 
hotel Gampen. Dit familiaal geleide hotel kan bogen op een 
rijke geschiedenis en werd in de afgelopen jaren vakkundig 
gerenoveerd. Hier voel je je meteen thuis. De eigenaar staat 
nog zelf aan het fornuis, een garantie op een heerlijke streek-
keuken. Sinds de herfst van 2020 beschikt het hotel bovendien 
over een gloednieuw binnenzwembad met weergaloos 
panorama op het Ortlermassief. Een ontdekking meer dan 
waard! 

Insider tip:  bergbeklimmer Reinhold Messner, ook bekend 
van gelijknamige musea in Zuid-Tirol, is al jarenlang een 
enthousiaste fan van Sulden. In 1985 bracht hij de Tibetaanse 
yaks mee naar dit dorp. Eind juni gaan deze ruige dieren 
van hun weide in het dorp naar de hoogvlakten van Madritsch 
en eind augustus keren ze terug naar het dal. Wie weet kom 
jij deze dieren ook tegen op één van jouw bergtochten!

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 5 gangenkeuze-

diner met saladebuffet (ook vegetarisch mogelijk)
• Gratis wifi
• Extra: uitleendienst badjassen aan de receptie
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (11 x 4 m), sauna, 

biosauna, dampbad, rustruimte, vitalbar met thee en water, 
handdoekenservice en ligstoelen. Fitness. Tafelvoetbal. 
Mountainbikes. Kinderspeelruimte, speeltuin. Tuin met kleine 
kinderboerderij en natuurlijke vijver

• Animatie: min. 2x/week begeleide wandeling en begeleide 
fietstocht

• Privéparking

LIGGING
Heel rustig, in het hart van het Nationaal Park Stelvio, met 
heerlijke panorama’s op de hoogste berg van Zuid-Tirol, de 
Ortler. Op ca. 400 m van het centrum van het aangename 
Sulden am Ortler en vlak bij de bergbanen. Vanaf het hotel 
wandel en fiets je zo de bergwereld in.

FACILITEITEN
Restaurant, gezellige bar, stube, vinotheek, terras. Lift. Wijn-
degustatie mogelijk

KAMERTYPES
25 kamers.
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 27m2 • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 20)
kamer 2-4 personen, luxe, ca. 35m2 • balkon • slaapkamer 
met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 21)
suite 2-5 personen, ca. 40m2 • balkon • douche, haardroger, 
toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket 
• de 3de en 4de persoon slapen in een 2 persoonsdivanbed of 
stapelbed (type 22)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)

Code 73233: prijzen en promoties: p. 193

kamervoorbeeld
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Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Sulden am Ortler 

HOTEL CRISTALLO ★★★★
SULDEN AM ORTLER • 933 KM

Tijdens de Giro d’Italia slapen profwielrenners graag in hotel 
Cristallo. Nadat je de majestueuze bergen met de fi ets, te 
voet of per kabelbaan hebt verkend, is het hier zalig thuis-
komen. De frisse en moderne styling zal je meteen weten te 
bekoren, net als de ruime kamers. Verdere troeven zijn de 
recente uitnodigende wellness en de uitstekende keuken die 
steeds weer lovende commentaren krijgt. 

Insider tip: wist je dat Angela Merkel elk jaar opnieuw haar 
vakantie doorbrengt in Sulden am Ortler. Wie weet ontmoet 
je haar op één van jouw wandelingen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 5 gangenkeuze-

diner met saladebuffet 
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: mooie wellness met overdekt zwembad 

(12 x 4,5 m), sauna, belevenisdouches, rustruimte, vitalbar 
met thee en water, handdoekenservice en ligstoelen. Fitness. 
Gebruik mountainbikes 

• Animatie: min. 2x/week begeleide wandeling en begeleide 
fietstocht

• Privéparking en -garage

LIGGING
Rustig, in het hart van het Nationaal Park Stelvio, aan de voet 
van de Ortler, de hoogste berg van Zuid-Tirol. Op ca. 200 m van 
het centrum van Sulden am Ortler en ca. 150 m van de berg-
banen. Je wandelt en fietst zo vanaf het hotel de bergen in.

FACILITEITEN
Bar en restaurant. Fietsenstalling, oplaadpunt voor elektrische 
wagens . Lift. Massages

KAMERTYPES
35 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 28m2 • balkon • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
grote kamer met afgescheiden gedeelte 4 personen, 
ca. 36m2 • balkon • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 25)
1 persoonskamer, ca. 28m2 • balkon • bad of douche, haar-
droger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 11)

Code 73231: prijzen en promoties: p. 193
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Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Schlanders 

HOTEL VINSCHGERHOF ★★★ SUP
SCHLANDERS • 932 KM

In de Vinschgau schijnt de zon meer dan 300 dagen per jaar. 
Ook in hotel Vinschgerhof zal jouw vakantie stralen met 
onder meer smaaksensaties als highlight: de familie Pinzger 
is trots op hun keuken met moderne twist. Indrukwekkend is 
ook de panoramawellness met een verbluffend uitzicht over 
de appelgaarden en de bergen. Onze talrijke terugkerende 
gasten weten ook de comfortabele kamers te waarderen. In 
de loop van 2020 werden bovendien de lobby, de receptie 
en de bar smaakvol vernieuwd. Offi cieel heeft dit hotel 
3*superior, maar naar onze mening is dit 4* waard. Meer 
dan ooit een aanrader! Het vriendelijke personeel spreekt 
ook Frans. 

Insider tip: wekelijks nodigt de familie Pinzger hun gasten 
uit voor een wijnproeverij in hun gezellige wijnkelder met 
diverse topwijnen uit Zuid-Tirol en de rest van Italië.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner met keuze van 

het hoofdgerecht + saladebuffet,  kindermenu t.e.m. 12 jaar, 
1x/week specialiteitendiner. Bij mooi weer kan je op het ter-
ras eten

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (12 x 6 m) met 

ligstoelen en handdoekenservice. Panoramawellness met 
sauna, biosauna, bubbelbad in openlucht, zonneterras, 2 rust-
ruimtes, vitalbar (thee, bergwater en fruit). Textielwellness met 
sauna en dampbad. Grote tuin met ligweide, hondenspeelweide. 
Fietsen (ook voor kinderen) 

• Animatie: 4x/week begeleide wandeling
• Vinschgau Card: gebruik openbaar vervoer (trein en bus) in 

Zuid-Tirol, korting op diverse musea, wandelingen en sommige 
kabelbanen (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de 
plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
In het hart van de Vinschgau, met zicht op boomgaarden en 
bergen. Het gezellige Schlanders ligt op ca. 2 km. Wandel langs 
de Meraner Höhenweg, neem de kabelbaan naar de Texelgruppe, 
ontdek kastelen, kloosters en historische stadjes (aanrader: 
Glurns). Een kleinschalig bedrijf ligt achter het hotel. Neem 
gratis het panoramatreintje in Goldrain op ca. 1,5 km. Bedwing 
de beroemde bergpassen uit de Giro d’Italia per fiets of wandel 
over de mooie bergpaden. Onmisbaar voor wielerliefhebbers: 
de Reschenpas, de Ofenpas en de wereldberoemde Stelviopas.

FACILITEITEN
ontbijtruimte, restaurant, bar, stube, fietsenstalling. Lift. Solarium, 
massage en schoonheidssalon. Oplaadpunt voor elektrische 
wagen. Verhuur elektrische fietsen, begeleide mountainbike-
tochten, wijndegustatie.

BIJZONDERHEDEN
• Het hotel is huisdiervriendelijk
• Men spreekt ook Frans

KAMERTYPES
41 kamers.
kamer 2-3 personen Venosta, ca. 25m2, valleizicht • douche, 
haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 20)
kamer 2-3 personen Venosta, ca. 25m2 • balkon met tuin-
meubelen, valleizicht • douche, haardroger, badjas, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 21)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 40m2 • balkon met tuinmeubelen, 
valleizicht • bad of douche, haardroger, badjas, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 25)
1 persoonskamer Venosta, ca. 25m2, valleizicht • douche, 
haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 11)

Code 73027: prijzen en promoties: p. 193
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Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Villanders 

HOTEL SAMBERGERHOF ★★★ SUP
VILLANDERS (VILLANDRO) • 950 KM

Romantici en liefhebbers van rust zijn het roerend eens: de 
fenomenale ligging op 1500 m hoogte met grandioze zichten 
op de Dolomieten zijn niet te evenaren. Verder zal hotel 
Sambergerhof je weten te overtuigen met zijn lekkere keuken, 
veel gezelligheid en een persoonlijke service. In dit kleinschalige 
en sympathieke adres geniet je van elk moment van je 
vakantie. Onze hartendief!

Insider tip: de eigenaar, zelf een fervent wandelaar, helpt je 
graag met het samenstellen van een persoonlijk week-
programma voor je wandelingen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 4 gangenkeuzediner 

met saladebuffet (vegetarisch mogelijk op aanvraag). 1x/week 
dessertbuffet 

• Gratis wifi  
• Extra: per verblijf krijg je één panoramawandelkaart. Transfer 

door de hotelier vanaf de stations van Brixen en Klausen
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open 

ca. 1/4-6/11) met zonneterras met ligstoelen en parasols. 
Wellness met sauna, kruidensauna, dampbad, infraroodcabine, 
bubbelbad, bubbelbad in openlucht, panoramische rustruimte 
met theehoek. Handdoekenservice aan het zwembad en in 
de wellness. Badjassen aan de receptie. Tennisbaan, fitness, 
tafeltennis

• Museomobil Card: gebruik openbaar vervoer in de regio, 
toegang tot ca. 90 musea en gratis of korting op gebruik van 
ca. 9 kabelbanen (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door 
de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Uiterst rustig, in het groen, op ca. 1500 m hoogte, met unieke 
panorama’s op maar liefst 19 bergtoppen. Diverse wandelpaden 
vanaf het hotel. De Villanderer Alm ligt op ca. 3 km. Op ca. 6 km 
van het schilderachtige Villanders, Klausen ligt op ca. 11 km en 
het gezellige stadje Brixen op ca. 24 km.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, stube, panoramisch terras. Lift. Kinderboerderij. 
Schoonheidssalon met massage. Verhuur elektrische fietsen

KAMERTYPES
38 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 19m2 • balkon • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, ca. 22m2 • balkon, bergzicht • douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket 
(type 21)
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124

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Neustift bei Brixen

WEINHOTEL PACHER ★★★★
NEUSTIFT BEI BRIXEN • 983 KM

Een hartelijk onthaal, een verzorgde wellness, stijlvolle kamers 
en niet te vergeten een uitzonderlijke keuken, daarvoor 
staat de familie Huber garant. De keuken en wijnkelder 
worden in de wijde omtrek geprezen. Hotel Pacher serveert 
je slow food, waarbij lokale ingrediënten de hoofdrol spelen in 
smaakvolle gerechten. Bij mooi weer is het heerlijk vertoeven 
op het terras met zicht op de eigen wijngaard. 

Insider tip: wist je dat het vlakbij gelegen Kloster Neustift 
naast een rijkelijk versierde bibliotheek ook over een uitstekende 
wijnkelder beschikt waar je terecht kan voor diverse proeverijen. 
Beslist hemelse wijnen!

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 5 gangendiner met 

saladebuffet, kindermenu t.e.m. 12 jaar
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 5 m) met 

bubbelbad en tegenstroom, sauna, dampbad, duikbad, rust-
ruimte en theebar. Handdoekenservice in de wellness. Kinder-
speelruimte

• Brixen Card: 1x/dag gebruik van de kabelbaan (heen en terug, 
indien geopend), openbaar vervoer in Zuid-Tirol, toegang tot 
zwembad en diverse musea (onder voorbehoud, kaart uitgegeven 
door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Tegen een helling, geflankeerd door een wijngaard en op 
ca. 300 m van een middeleeuws klooster. Op een steenworp 
van Brixen (ca. 3 km), in de vallei van de Brenner en daardoor 
ook geschikt als luxueus etappehotel. Ideaal voor uitstapjes in 
Zuid-Tirol!

FACILITEITEN
Restaurant, bar, zonneterras, tuin. Lift. Massage, solarium. 
Bezoek aan de wijngaard + degustatie mogelijk

KAMERTYPES
40 kamers.
kamer 2 personen, classic • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen, classic (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar) 
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, comfort • balkon • bad of douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis 
wifi • tv (type 23)
kamer 4 personen, comfort (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
12 jaar) • balkon • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv (type 24)
kamer 2-4 personen, duplex superior, family • balkon 
• slaapkamer met bed 2 pers. en mezzanine met 2x bed 1 pers. 
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • balkon • bad of douche, haardroger, bad-
slippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

Code 73041: prijzen en promoties: p. 194
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125

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Sankt Ulrich 

ALPENHOTEL RAINELL ★★★★
SANKT ULRICH • 934 KM

Een heerlijk oord waar je je meteen thuis voelt, dat is waar 
Alpenhotel Rainell voor staat. Dit kleinschalige luxehotel 
ontvangt je met een persoonlijke service, een hoogstaand 
comfort en een heerlijke keuken. Als kers op de taart is er 
de zalige wellness, perfect na de uren wandelplezier. 
De hotelier spreekt bovendien ook Frans. 

Insider tip: wandel vanuit St. Ulrich naar St. Christina, 
langs de ‘Grödner Bahnweg’, een voormalige spoorweg-
bedding die tot promenade omgedoopt is en langs het 
Grödnertal slingert. Ideaal voor zowel jong als oud.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 4 gangenkeuze-

diner met saladebuffet. 1x/week Tiroolse avond. 
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning:  verwarmd openluchtzwembad 

(50 m2), sauna, dampbad, infraroodcabine, rustruimte met 
panoramisch zicht, waterbedden, thee- en sappenbar, hand-
doekenservice, Fitness

• Mobilcard: gebruik openbaar vervoer in Zuid-Tirol (onder 
voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Zeer rustig, in het Grödental, op een bergflank met panoramisch 
zicht op Sankt Ulrich-Ortisei, dat op ca. 400 m ligt. Op wandel-
afstand van de bergliften die je in de prachtige fauna en flora 
van de omringende bergwereld, met o.a. de Seiser Alm, 
brengt.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras. Lift. Fietsenstalling. Massage. Oplaadpunt 
voor elektrische wagen. Activiteiten in samenwerking met Val 
Gardena Active (begeleide wandelingen, e-biketocht, wild-
observatie,..., sommige activiteiten betalend)

KAMERTYPES
33 kamers
kamer 2 personen, ca. 21m2 • balkon • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2 • balkon • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 22)
juniorsuite 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 11 jaar), ca. 31m2 • balkon • bad, haardroger, bad-
slippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe (type 21)

Code 73054: prijzen en promoties: p. 194
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126

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Seiser Alm 

HOTEL STEGER-DELLAI ★★★★

SEISER ALM • 929 KM

Liefhebbers van rust en natuur zullen ongetwijfeld op slag 
verliefd worden op dit heerlijke berghotel. Je verblijft er op 
de indrukwekkende Seiser Alm, de grootste alpenweide van 
Europa met ruisende beekjes, zeldzame fl ora en spectaculaire 
bergtoppen op de achtergrond. Kortom, een paradijselijke 
plek voor wie houdt van wandelen, klimmen en prachtige 
vergezichten. Als kers op de taart verwent dit hotel je ook 
met een heerlijke keuken, een sfeervolle wellness en bovenal 
een hartelijke bediening. Onze hartendief!

Insider tip: bezoek tijdens je wandelingen zeker één van de 
meer dan 20 berghutten op de Seiser Alm, waaronder één 
van onze favorieten: de Tschötsch Alm.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangenkeuzediner (ook vegetarisch) 

met saladebuffet. 1x/week voorgerechten- of dessertbuffet. 
Regelmatig thema-avonden

• Gratis wifi    
• Extra: gebruik wandelstokken. De hele dag bergwater 

beschikbaar
• Sport en ontspanning:  zwemmeer en panoramische 

ligweide. Wellness met sauna, biosauna, infraroodcabine, 
bubbelbad, dampbad, rustruimte met waterbedden, hand-
doekenservice, vitalbar met thee en fruit. Fitness. Kinder-
speelruimte, speeltuin

• Animatie: 2x/week begeleide wandeling
• Privéparking en -garage

LIGGING
Op 1.900 m hoogte, midden in de natuurpracht van de Seiser 
Alm, een beschermd natuurgebied. De weg erheen is vanaf 
Campaccio gesloten voor privéverkeer tussen 10u en 17u, wat 
rust garandeert. Op je aankomst- en vertrekdag krijg je echter 
vrije toegang. Vóór 10u en na 17u is de weg elke dag wel vrij 
toegankelijk als je uitstappen plant. Tijdens je verblijf kan je 
ook met de berglift of bus naar beneden en naar boven.

FACILITEITEN
Stube, bar, restaurant, terras, fietsenstalling. Lift. Schoonheids-
salon, solarium, massage

KAMERTYPES
49 kamers.
kamer 2-4 personen Anemone, ca. 28m2 • balkon, noordkant 
• slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen Alpenrose, ca. 28m2 • balkon, zuidkant 
• slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
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127

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Welsberg 

HOTEL CHRISTOF ★★★ SUP

WELSBERG • 944 KM

Gastvrijheid in de Alpen is meer dan een fi losofi e. Het is een 
manier van leven. In het midden van de Dolomieten, en 
omringd door de natuurgebieden van de Kronplatz en Drei 
Zinnen vind je het compleet vernieuwde lifestyle hotel Christof. 
Onder de dynamische leiding van twee broers vind je hier 
een echt topadres met een coole en easy-going atmosfeer, 
prachtig vernieuwde kamers en niet te vergeten: een uitstekende 
keuken. 

Insider tip: op één van je ontdekkingstochten door de natuur-
pracht mag de ‘Plätzwiese’ niet ontbreken. Het is één van de 
grootste bloemenweides van Europa, met een indrukwekkend 
panorama op de mooiste bergtoppen van de Dolomieten.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 4 gangendiner met 

kaas- en saladebuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning:  overdekt zwembad (8 x 6 m) met 

ligstoelen en handdoekenservice, sauna, dampbad, rustruimte 
met waterbedden, thee- en sappenbar 

• Holiday Pass Premium: gebruik openbaar vervoer, korting op 
verschillende activiteiten georganiseerd door de toeristische 
dienst (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke 
overheid)

• Privéparking

LIGGING
In het Pustertal, de perfecte startplaats voor diverse excursies, 
op ca. 500 m van het gezellige centrum van Welsberg. Ontdek 
natuurwonderen als de Plätzwiese, de Pragser Wildsee, de 
Kronplatz en de Sextner Dolomiten met de beroemde ‘3 Zinnen’, 
of dompel je onder in de lokale sfeer van gezellige stadjes als 
Bruneck en Innichen.

FACILITEITEN
Restaurant, bar met open haard (1x/week livemuziek), terras. 
Lift. Massage, solarium, badjassenverhuur. Verhuur elektrische 
fietsen. Fietsenstalling. Oplaadpunt voor elektrische wagens.

KAMERTYPES
31 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • balkon • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket • extra 
kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2 • balkon • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • koffiezetapparaat 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket • extra kinderbed 
mogelijk (type 24)
kamer 3 personen, superior, ca. 25m2 • balkon • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, toilet • koffiezetapparaat 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 26)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • balkon • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 11)
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128

Italië  |  Toscane  |  Mulazzo 

PARK HOTEL LA PINETA ★★★

MULAZZO • 1.101 KM

La Pineta is een typisch familiaal geleid hotel, rustig gele-
gen in de heuvels van Lunigiana. De grote tuin, het mooie 
zwembad en het tennisterrein bieden ontspanning, de 
streekgebonden keuken is heerlijk.

Insider tip: maak een tocht door de vrij onbekende maar 
prachtige, bosrijke Lunigianastreek met leuke stadjes en 
oude kastelen. Bezoek ook het oude stadje Mulazzo waar 
Dante ooit zijn toevlucht zocht en de ontdekkingsreiziger 
Malaspina geboren werd.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijtbuffet, 3 gangenkeuzediner
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning:  openluchtzwembad (16 x 8 m, open 

ca. 1/5-30/9) met bubbelbad, ligstoelen, parasols en hand-
doekenservice, tenniscourt, fietsen, speeltuin

• Privéparking 

LIGGING
In de beboste heuvels, in een gehucht van Mulazzo, in het 
noorden van Toscane op de grens met Ligurië. Dankzij de 
nabijheid van de op- en afrit Pontremoli (op ca. 6 km) een 
ideaal vertrekpunt voor uitstapjes naar bv. de Cinque Terre 
(op ca. 40 km) en de kust van Versilia (op ca. 45 km). Pisa en 
Lucca liggen beide op een uur autorijden.

FACILITEITEN
restaurant ‘Da Giovanni’, bar. Lift in het hoofdgebouw

BIJZONDERHEID
Mogelijkheid om huisgemaakte wijn te proeven

KAMERTYPES
41 kamers.
kamer 2 personen, hoofdgebouw • slaapkamer met 2x bed 
1 pers. of bed 2 pers. • douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer 
(type 20)
kamer 3-4 personen, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 
2 pers. en stapelbed • douche, haardroger, toilet • minikoel-
kast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 21)
1 persoonskamer • slaapkamer met bed 2 pers. • douche, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • tegelvloer (type 11)

Code 74224: prijzen en promoties: p. 195
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129

Italië  |  Toscane  |  Lucca 

HOTEL VILLA RINASCIMENTO ★★★

LUCCA • 1.187 KM

Villa Rinascimento in renaissancestijl dateert uit de 16de eeuw 
en werd omgetoverd tot een stijlvol hotel. De ruime kamers 
zijn ondergebracht in het hoofdgebouw en in het bijgebouw 
in de tuin, volledig in harmonie met de omgeving. Het 
authentieke Toscane op de oude weg van Lucca naar Pisa. 

Insider tip: wist je dat Lucca een zeer groot Romeins amfi -
theater had, gebouwd in de tijd van keizer Claudius, waar 
gladiatorengevechten werden gehouden? Het theater bood 
plaats aan 10.000 toeschouwers en is nu een mooi stadsplein 
geworden, waarvan alleen de naam herinnert aan het verleden.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (16 x 8 m, open 

ca. 1/5-30/9, weersafhankelijk) met ligstoelen en parasols. 
Tennis 

• Privéparking

LIGGING
Rustig in Lucca, omgeven door groen. Uitstekende ligging om 
de Toscaanse kunststeden te bezoeken. Het centrum van 
Lucca ligt op ca. 8 km, Pisa op ca. 11 km.

FACILITEITEN
Restaurant en bar. Geen lift

KAMERTYPES
31 kamers.
kamer 2-3 personen • terras met tuinmeubelen • slaapkamer 
met bed 1 pers. en bed 2 pers. • bad of douche, toilet • airco 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-4 personen • slaapkamer met bed 2 pers. • bad of 
douche, toilet • airco • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)

Code 74197: prijzen en promoties: p. 196
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130

Montecatini Alto

Italië  |  Toscane  |  Marliana  

LOCANDA ZACCO ★★★
GORAIOLO MARLIANA • 1.200 KM

Locanda Zacco is een kleinschalig (8 kamers) en charmant 
bed & breakfast midden het groen, met een mooi uitzicht 
op Montecatini en de vallei. De locanda staat bekend om 
zijn uitstekende restaurant met producten van eigen kweek. 

Insider tip: na het lekkere avondeten in het hotel raden we 
aan om eens te gaan fl aneren en een terrasje te doen in de 
middeleeuwse historische stadskern van Montecatini Alto 
(op 13 km), dat hoog uittorent boven Montecatini Terme en 
waar je geniet van heerlijke vergezichten over de vallei.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi   
• Sport en ontspanning: openluchtbubbelbad (4 x 3 m, open 

ca. 1/6-15/9) met ligstoelen en parasols 
• Privéparking

LIGGING
Rustig gelegen in Goraiolo Marliana, in de heuvels boven 
Montecatini Terme (ca. 13 km), op een hoogte van 750 m, 
waardoor wat frisser in de zomer. Pistoia op 20 km en Lucca 
op 32 km.

FACILITEITEN
Restaurant, wijnkelder, terras met barservice. Lift

KAMERTYPES
8 kamers. 
kamer 2 personen • douche, haardroger, toilet • thee- en 
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv (type 20)

kamervoorbeeld
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131

Italië  |  Toscane  |  Figline Valdarno 

HOTEL VILLA LA PALAGINA ★★★★
FIGLINE VALDARNO • 1.246 KM

Dit mooie hotel met rustieke kamers op een domein van 
100 ha is niet alleen bekend om de magnifi eke ligging en 
elegante atmosfeer maar ook om de eigen wijn-, olijfolie- 
en honingproductie. Er zijn speciale familiekamers in de 
dependance. De omgeving kan je ook te paard of per 
mountainbike verkennen. En na een dag relaxen bij de 
zwembaden is het heerlijk dineren in stijl. Villa La Palagina 
is jouw stijlvolle onderkomen in het midden van de Chianti. 

Insider tip: als je 20 minuten richting het westen rijdt, kan 
je de beroemde Chiantiroute volgen, die langs authentieke 
stadjes als Greve, Panzano, Castellina, Radda en Gaiole 
voert richting Siena. Een route vol wijnboerderijen, kastelen 
en fotogenieke plaatsen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet in het bijgebouw
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: twee openluchtzwembaden (open 

ca. 15/4-30/9) met ligstoelen en parasols 
• Privéparking

LIGGING
Op een heuvel tussen de Toscaanse wijngaarden en olijfbomen 
met panoramisch uitzicht. Op 6 km van het centrum van 
Figline Valdarno. Zowel Firenze (30 km) als Siena (51 km) zijn 
eenvoudig bereikbaar per auto en de prachtige wegen doorheen 
het Chiantigebied beginnen aan de voet van de heuvel.

FACILITEITEN
bar, restaurant, zonneterras, tuin. Fietsverhuur. Paardrijden op 
ca. 3 km. De kamers zijn verdeeld over het hoofdgebouw 
(types 20, 21 en 10) en het op ca. 500m gelegen bijgebouw 
‘Casale Corti’ (types 22, 23 en 24)

KAMERTYPES
24 kamers.
kamer 2 personen, classic vernieuwd, ca. 18m2, hoofdgebouw 
• douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv (type 20)
kamer 2 personen, superior vernieuwd, ca. 25m2, hoofdgebouw 
• bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv (type 21)
kamer 2 personen Casale Corti, bijgebouw • douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 3 personen Casale Corti, bijgebouw • douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 4 personen Casale Corti, bijgebouw • douche, haar-
droger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe (type 24)
1 persoonskamer vernieuwd, ca. 18m2, hoofdgebouw 
• douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi 
• tv (type 10)

kamervoorbeeld
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132

Italië  |  Toscane  |  Poggibonsi

HOTEL VILLA SAN LUCCHESE ★★★★

POGGIBONSI • 1.247 KM

Traditioneel, familiaal geleid hotel in een antieke villa met 
een mooie tuin en ruime klassiek ingerichte kamers. In Villa 
San Lucchese kan je in alle rust nagenieten van je excursies.

Insider tip: bezoek het nabijgelegen franciscanerklooster 
van San Lucchese (100 m van het hotel). De basiliek werd 
gebouwd op de fundamenten van de vroege-Romeinse kerk 
van Santa Maria in Camaldo. Een mooi intiem, sober 
gebouw in gotische stijl. In de tuinen errond geniet je van 
mooie uitzichten over het Toscaanse landschap.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (14 x 9 m) met 

apart kinderbad (5 x 5 m, beide open ca. 15/5-30/9) met lig-
zetels en parasols

• Privéparking

LIGGING
Rustig, vlakbij het mooie gotische klooster van San Lucchese, 
op ca 3 km van het stadje Poggibonsi. San Gimignano 
(ca. 13 km), Siena (ca. 25 km), Volterra (ca. 32 km) en Firenze 
(ca. 45 km) zijn allemaal makkelijk en snel bereikbaar.

FACILITEITEN
Restaurant met panoramisch terras, bar, tuin, lift.

KAMERTYPES
36 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast tegen betaling • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
kamer 2-3 personen, superior • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minikoelkast tegen betaling • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen, superior (max. 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 12 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast tegen betaling • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 22)

Code 74860: prijzen en promoties: p. 197
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Italië  |  Toscane  |  San Gimignano 

HOTEL CASOLARE LE TERRE ROSSE ★★★

SAN GIMIGNANO • 1.258 KM

Casolare Le Terre Rosse is een gezellig familiehotel gebouwd 
in klassieke Toscaanse stijl. Ideaal voor een rustige vakantie 
in de natuur en goed gelegen voor uitstapjes naar authentieke 
plaatsjes zoals Volterra, Siena en San Gimignano. Al jaren 
een zeer geliefd hotel en uitstekende uitvalsbasis voor je 
ontdekkingstocht. 

Insider tip: wist je dat Volterra, op een halfuur rijden, een 
van de belangrijkste Etruskische steden was en eerst 
Velathri heette? In Volterra, dat ook een zeer sympathiek 
middeleeuws centrum heeft, vind je o.a. het Guarnacci-
museum met vondsten uit de Etruskische tijd.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (open ca. 15/4-15/10, 

weersafhankelijk) met ligbedden, parasols en handdoeken-
service

• Privéparking

LIGGING
Rustig, ingebed in het glooiende Toscaanse heuvellandschap. 
Op ca. 5 km van San Gimignano met gratis shuttledienst van en 
naar het hotel (2x ‘s morgens en 2x ‘s namiddags). Veel trekking-
mogelijkheden in de omgeving. Paardrijden op ca. 2 km.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, lift. Bij mooi weer wordt de binnenplaats ook 
gebruikt als restaurant

BIJZONDERHEID
Via de receptie kan je wijndegustaties, excursies en scooter-
huur regelen

KAMERTYPES
55 kamers.
kamer 2 personen Classic • douche, haardroger, toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 2 personen • terras met tuinmeubelen, tuin • douche, 
haardroger, toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
kamer 3 personen, ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet 
• airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
grote kamer met afgescheiden gedeelte 2-4 personen 
duplex • douche, haardroger, toilet, apart toilet • airco 
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 26)

kamervoorbeeld
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Italië  |  Toscane  |  Colle di Val d'Elsa 

HOTEL VILLA SABOLINI ★★★★

COLLE DI VAL D’ELSA • 1.254 KM

Elegant viersterrenhotel in historisch gebouw, met oorsprong 
in de 16de eeuw toen het tot de Sabolinifamilie behoorde. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren hier kunstwerken uit 
het Museo dell’Opera uit Siena ondergebracht. Na de oorlog
werd het gebouw een seminarie. Sinds een paar jaar is Villa 
Sabolini omgebouwd tot een comfortabel viersterrenhotel 
met een goed restaurant.

Insider tip: een voormalige seminarie omgebouwd tot 
 comfortabel viersterrenhotel. Je verblijft hier te midden van 
wijngaarden aan de oude Franciscus-pelgrimsroute, de Via 
Francigena.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning:  openluchtzwembad (15 x 8 m, open 

ca. 15/5-1/10) met ligstoelen en parasols
• Privéparking

LIGGING
Rustig gelegen in het mooie glooiende Toscaanse landschap. 
Op ca. 5 km van Colle Val d’Elsa of Monteriggioni en niet ver 
van bekende trekpleisters als San Gimignano en Volterra.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras, tuin, lift

KAMERTYPES
31 kamers
kamer 2 personen classic, ca. 18m2 • slaapkamer met bed 
2 pers. • douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior superior (max. 2 volw.+1 kind 
t.e.m. 12 jaar), ca. 22m2 • slaapkamer met bed 1 pers. en bed 
2 pers. • douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen, ca. 25m2 • slaapkamer met 2x bed 
2 pers. • douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2 personen, promokamer, ca. 18m2 • douche, haar-
droger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe (type 23)
suite 4-5 personen, ca. 35m2 • slaapkamer met bed 2 pers. en 
slaapkamer met 3 slaapplaatsen • douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)

Code 74213: prijzen en promoties: p. 197
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HOTEL IL PATRIARCA ★★★★

CHIUSI • 1.332 KM

Verblijf in Hotel Il Patriarca, een indrukwekkende 14de-eeuwse 
villa met een moderne aanbouw. Naast het rustiekere restaurant 
‘La Taverna del Patriarca’ kan je er eventueel ook dineren in 
het sterrenrestaurant ‘I salotti’. Onze klanten krijgen er 
10% korting op de à-la-cartekaart. Bovendien krijgt elke 
kamer als kleine attentie een pak artisanale pasta cadeau. 
Ideale uitvalsbasis voor zowel Toscane als Umbrië.

Insider tip: bezoek de wondermooi aangelegde tuinen van 
Villa La Foce (op 13 km). Een landwegje, omzoomd door 
cipressen, brengt je naar Villa La Foce, waar je een geniet 
van een prachtig zicht over de vruchtbare Val di Chiana en 
de desolate kraters van de Val d’Orcia.

INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijtbuffet 
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (24 x 9 m, open 

ca. 15/5-30/9) met ligstoelen, parasols en handdoekenservice

LIGGING
In een park van ca. 4 ha met zicht op de heuvels op 4 km van 
Chiusi. Erg strategisch gelegen om de mooie stadjes Montepulciano 
(ca. 18 km), Pienza (ca. 30 km) en San Quirico d’Orcia (ca. 35 km) 
te bezoeken. Maar ook Umbrië met o.a. Città della Pieve (ca. 
15 km) en het Lago Trasimeno (ca. 20 km) is de moeite waard.

FACILITEITEN
restaurant ‘La Taverna del Patriarca’ en sterrenrestaurant 
‘I Salotti’

KAMERTYPES
22 kamers
kamer 2 personen, promokamer • bad of douche, haardroger, 
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegel-
vloer (type 24)
kamer 2 personen, classic • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer 
(type 20)
kamer 3 personen, classic • bad of douche, haardroger, toilet 
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer 
(type 21)
kamer 4 personen, classic (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
12 jaar) • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 11)

Code 74220: prijzen en promoties: p. 198
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LAC  L É M A N

B o d e n s e e

GRAUBÜNDEN

TICINO
VALAIS

VAUD

BERN

SANKT GALLEN
LUZERN

URI

ZÜRICH

JURA
AARGAU

BERN

ZÜRICH

LAUSANNE

BASEL

GENÈVE

LUZERN

SION

Een tópbestemming voor je wandelvakantie: 65.000 km paden. In het land met 50 bergtoppen van 4.000 m is de wandelaar koning! 
Maar ook mountainbikers, parapente- en raftingfans en klimmers zijn hier in hun sas tussen de bergen. Lager lonken de meren voor 
een boottocht of allerlei watersporten. Maar het is niet al natuur wat de klok slaat. Mooie steden, knusse dorpjes én de koekoeksklok 
zijn een must. Vergeet niet je Zwitserse franken mee te nemen. Fijn extraatje: veel hotels in ons aanbod betalen je Zwitsers autowegen-
vignet terug. Smul van de raclette, drink een ‘Zirbenschnaps’ en toost in het Duits, Frans, Italiaans of Retro-Romaans op een fijne reis!

Wallis 

Berner Oberland

Vierwoudstedenmeer

Zwitserland
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Vierwoudstedenmeer
Bergen met witte toppen en een eindeloos blauw 
meer. Wandel, vaar of ga per kabelbaan, tandradbaan 
of trein hogerop. Een trip vanuit Vitznau met de berg-
trein naar de Rigi op 1.752 m hoogte is onvergetelijk. 
Om terug te keren kan je vanuit Rigi Kaltbad (1.423 m 
hoog) de kabelbaan nemen naar Weggis aan het meer. 
Een wandeling op de bloemrijke promenade terwijl de 
raderboten hun stoomfluiten laten galmen, is bij 
zonsondergang nog romantischer. 

Wallis 
Saas-Fee, de ‘Parel van de Alpen’, charmeert met zijn 
houten chalets en wandelroutes in de vallei van het 
Saastal. Nostalgie ten top: reis terug in de tijd met de 
historische smalspoortrein Furka die start in Oberwald.  
Het chique Crans-Montana verleidt met vier golf-
parcoursen, een uitgebreid wellnessaanbod, de winkel-
straat ‘Rue du Prado’ en de mogelijkheid om de Alpen 
vanuit een luchtballon of een helikopter te bekijken, 
Crans-Montana heeft alles in huis voor een topvakantie. 

Berner Oberland
Wilderswil ligt tussen het Thuner- en het Brienzermeer. 
Bezoek de ruïne ‘Unspunnen’ en de ‘Alpenrose Garten’, 
werp een hengel uit, speel golf 3D blacklightminigolf. Volg 
één van de wandelpaden en maak een rondvaart op de 
meren. Hou halt bij ‘Schloss Spiez’ of ga winkelen in 
Interlaken. Voor het mooiste zicht op de bergreuzen 
Eiger, Mönch en Jungfrau ga je aan boord van de ‘Schynige 
Platte’ tandradtrein (1893) die je naar het Schynige berg-
plateau brengt (1.987 m). Op het plateau start de 16 km 
lange wandelroute naar First. Ga ook naar Lauterbrunnen 
in de ‘Vallei van de 72 watervallen’.
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Zwitserland  |  Vierwoudstedenmeer  |  Weggis 

HOTEL GERBI ★★★★
WEGGIS • 696 KM

Hotel Gerbi biedt een prachtig uitzicht over het Vierwoud-
stedenmeer en de bergen van Centraal-Zwitserland. Kom 
volledig tot rust in de wellnessafdeling na een dagje wandelen 
en geniet daarna van de verfi jnde keuken. Ook buiten eten is 
mogelijk. Het hotel wordt geleid door de vriendelijke familie 
Hasler die eveneens al generaties lang in het vak zit.

Insider tip: maak van je vakantie zelf een avontuur! Maak 
een cruise op het Vierwoudstedenmeer met een lunchboot, 
uitstapjes naar beroemde bezienswaardigheden zoals de 
Tellsplatte, Rütli of het Zwitsers Transportmuseum, of een 
rondvaart naar de berg Rigi met een boot en trein.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet 
• Gratis wifi
• Autowegenvignet terugbetaald 
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad, overdekt 

zwembad, ligbedden in het water, ligstoelen, parasols, hand-
doekenservice en terras. Sauna, fitness, dampbad, tafel-
tennis. Privéstrand aan het meer met ligstoelen en parasols. 
Speeltuin

• Privéparking

LIGGING
Zeer rustig, naast hotel Alexander, vlak bij het schitterende 
Vierwoudstedenmeer en het strand van Weggis. Het centrum 
van Weggis ligt op ca. 300 m. Neem de kabelbaan eens vanuit 
Weggis naar de Rigiberg waar je van sublieme vergezichten 
geniet op de ruime omgeving. Luzern met de bekende Kapel-
brug ligt op slechts ca. 30 minuten rijden. Bovendien is het 
aangenaam vertoeven in zowel Vitznau als Küssnacht am Rigi 
met de Astridkapel (telkens op minder dan 10 km).

FACILITEITEN
Bar en restaurant met zicht op het meer, terras. Fietsenstal-
ling. Lift. Schoonheidssalon, massage en solarium. Verhuur 
(elektrische) fietsen. Via de hotelreceptie kan je een ‘Tell-Pass’ 
kopen die je toegang geeft tot kabelbanen, boottochten, 
openbaar vervoer,...

KAMERTYPES
25 kamers.
kamer 2-4 personen, luxe (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 12 jaar), ca. 35m2 • balkon met tuinmeubelen, tuinzicht 
• bad of douche, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen, luxe (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 12 jaar), ca. 35m2 • balkon met tuinmeubelen, meerzicht 
• bad of douche, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi 
• tv • gratis minisafe (type 22)

Code 80615: prijzen en promoties: p. 198

kamervoorbeeld

138_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   138 17/12/20   16:54



139

Zwitserland  |  Berner Oberland  |  Wilderswil-Interlaken

HOTEL BÄREN ★★★
WILDERSWIL-INTERLAKEN • 690 KM

Geniet van de traditierijke keuken en het adembenemende 
uitzicht op de toppen van de bergen Eiger, Mönch en Jung-
frau tijdens je verblijf in het karaktervolle hotel Bären. De 
kamers in dit 300 jaar oude gebouw zijn ingericht met 
antieke meubelen en ademen een Zwitserse sfeer.

Insider tip: neem de tandradtrein naar Schynige Platte 
vanuit het station in Wilderswil. De rit duurt ca. 1 uur en 
voert door een prachtig landschap.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: 1x/verblijf lunchpakket
• Sport en ontspanning: sauna
• Gastenkaart: diverse kortingen en gebruik van de bus naar 

Interlaken (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de 
plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Rustig, in het centrum van Wilderwil, op 4 km van Interlaken. 
Het treinstation ligt op ca. 500 m. De Thunersee en Brienzersee 
liggen beide op ca. 6 km.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, stube, mooie wijnkelder, lift.

KAMERTYPES
48 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, toilet • gratis wifi • tv 
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen, superior • bad of douche, toilet 
• gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, toilet • gratis wifi • tv 
(type 10)

Code 80566: prijzen en promoties: p. 199
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Zwitserland  |  Wallis  |  Saas-fee 

PARK-HOTEL ★★★

SAAS-FEE • 891 KM

Het echtpaar Rossi-Bumann zorgt voor een warm onthaal 
in dit kleinschalige en persoonlijk geleide hotel. Dhr. Rossi is 
Fransman van origine en zorgt ook voor de culinaire 
geneugten tijdens je verblijf. Een extra troef is uiteraard de 
SaastalCard die ideaal is om heel het gebied te verkennen! 
Het Park-Hotel staat op de vierde plaats in de top 100 van 
de meest gastvrije hotels van Zwitserland. 

Insider tip: laat je in het Saaser museum onderdompelen 
en keer terug naar lang vervlogen tijden. Maak kennis met 
het leven van toen, met folkloristische voorwerpen, de 
mooie traditionele klederdracht, de kunst van weleer en nog 
zo veel meer.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner. Op dinsdagavond 

wordt het diner in een ander hotel/restaurant in Saas-Fee 
aangeboden. 1x/week Chinese fondue en 1x/week racletteavond 

• Gratis wifi
• Autowegenvignet terugbetaald  
• Sport en ontspanning: kinderspeelruimte 
• SaastalCard: gebruik kabelbanen (indien geopend, niet geldig 

voor de Metro Alpin) en van de lokale bus in de Saasvallei, 
korting op openbare parking, gemeentelijk zwembad en diverse 
attracties (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de 
plaatselijke overheid)

LIGGING
Rustig en centraal gelegen in het autovrije Saas-Fee. De kabel-
baan naar Hannig ligt op ca. 50 m. Vanaf het hotel kan je 
schitterende wandelingen maken in de Saasvallei. Saas-Fee ligt 
op ca. 1.800 m hoogte aan de voet van de Dom (ca. 4.545 m), 
de hoogste berg van Zwitserland. In het autovrije Saas-Fee 
parkeer je in de openbare parking aan de ingang van het dorp 
(ca. 14 CHF/24u, gratis shuttle tot aan het hotel bij aankomst 
en vertrek)

FACILITEITEN
Restaurant, bar, salon, tuin. Lift

KAMERTYPES
16 kamers
kamer 2-3 personen • balkon • bad of douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 16 jaar) 
• balkon • bad of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)

Code 80223: prijzen en promoties: p. 199
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Zwitserland  |  Wallis  |  Grächen 

HOTEL HANNIGALP ★★★ SUP

GRÄCHEN • 880 KM

Gezellig hotelletje in de typische chaletstijl met een uit-
stekende service en een goede ligging. Je wordt er gastvrij 
ontvangen door de sympathieke familie Andenmatten waar 
je lekker eet en met de glimlach bediend wordt. Bovendien 
behoort Grächen tot één van de kindvriendelijkste dorpen 
van de Zwitserse Alpen. De mooi ingerichte wellnesszone 
van hotel Hannigalp is een pluspunt. 

Insider tip: ontdek op de Hannigalp het indianendorp met 
authentiek ingerichte tipi’s met totempaal en vuurplaats. 
Ga volledig op in de sfeer van de prairie en de indianen. 
Doe met het gezin ook de Ravensburger spellenroute, een 
combinatie van wandelen en spelletjes spelen in familie-
verband (vb. het zotte labyrint en Robi’s bosspeeltuin).

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner. Kindermenu 

t.e.m. 11 jaar
• Gratis wifi 
• Autowegenvignet terugbetaald  
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (12,5 x 6,5 m), 

fitness, tafeltennis, tennis, fietsen, (elektrische) mountain-
bikes. Wellness (vanaf 16 jaar) met o.a. sauna, biosauna, damp-
bad, bubbelbad, erlebnisdouches, kneippbaden, relaxatieruimte. 
Kneipp-parcours (buiten)

• Gastenkaart: gebruik kabelbaan Märchen (indien geopend), 
deelname animatieprogramma van de toeristische dienst. 
Bij een verblijf van min. 7 nachten: 1 retourticket Grächen-
Gornergrat-Grächen (bus + trein), 1 ticket waterpretpark 
Brigerbad (3u, zonder spa), 1x toegang tot golfterrein 
 Matterhorn, ticket berglift St. Niklaus-Jungen (indien geopend), 
1 retourticket Grächen-St. Niklaus-Kalpetran-Embd-Schalb 
(indien geopend) (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door 
de plaatselijke overheid)

LIGGING
Rustig, in het uiterst familievriendelijke Grächen met mooi 
zicht op de bergwereld rondom. Het mondaine Zermatt ligt op 
ca. 25 km van Grächen, ideaal als daguitstap. Het hotel ligt in 
het autovrije gedeelte van Grächen, je kan parkeren op de voor-
behouden parking van het hotel in openlucht (ca. 8 CHF/24u) of 
overdekt (ca. 13 CHF/24u), beide op ca. 300 m. Het hotel-
elektrobusje brengt je tot aan het hotel of parking zowel bij 
aankomst en vertrek.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, zonnig terras, tuin met ligweide. Internethoek. 
Lift. Badjassenverhuur. Massage

KAMERTYPES
27 kamers
kamer 2 personen economy, ca. 17m2 • balkon, hoofdgebouw 
• douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 26)
kamer 2-3 personen comfort (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
16 jaar), ca. 20m2 • balkon, hoofdgebouw • douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 27)
kamer 2-4 personen studio (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 
16 jaar), ca. 35m2 • balkon, bijgebouw • bad of douche, haar-
droger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 28)
kamer 4-5 personen appartement (max. 3 volw.+2 kinderen 
t.e.m. 16 jaar), ca. 55m2 • balkon, bijgebouw • bad, douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 29)
1 persoonskamer • balkon, hoofd- of bijgebouw • douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

Code 80261: prijzen en promoties: p. 199
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OBERÖSTERREICH

NIEDERÖSTERREICH

STEIERMARK

KÄRNTEN

TIROL

SALZBURGERLAND

BURGEN-
LAND

OST-TIROL

VOR-
ARLBERG

SALZKAMMERGUT

WIEN

GRAZ

LINZ

SALZBURG

INNSBRUCK

Bergliefhebbers kunnen hun geluk niet op in Oostenrijk. Rij langs slingerende bergwegen en vergaap je aan pieken en dalen, 
alpenweides, riviertjes en kletterende watervallen. Vakantie in de Alpen betekent gezelligheid, familieplezier en veel outdooractiviteiten. 
Daag de rivier uit tijdens het raften of trap op je e-bike tegen de berg op. Trakteer jezelf op een zoete lunch met heerlijke kaiserschmarrn, 
een variant op onze pannenkoek, en hike daarna weer verder over kleine paden, turend door de groene dalen. In Oostenrijk bestaat 80% 
van het landschap uit bergen, maar elk Bundesland heeft zijn eigen touch: het ruige Salzburgerland, de vrolijke dorpen in Tirol, of de 
meren van het zonnige Karinthië. Welke regio past het best bij jouw vakantiewensen?

Vorarlberg 

Oostenrijk

Salzkammergut

Tirol

Karinthië
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Vorarlberg 
In het uiterste westen van Oostenrijk, vlak bij de Duitse 
grens, weet Vorarlberg je te verrassen met veelzijdige 
landschappen: maak eindeloze wandelingen in het 
Bregenzerwald, ga biken in het Brandnertal of klimmen 
met een gids in het imposante Arlberggebied bij Lech. 
Volg de Silvretta Hochalpenstraße, een 25 km lange 
panoramaweg met 30 haarspeldbochten tussen het 
prachtige Montafondal in Vorarlberg en het Paznaundal 
in Tirol. Geniet van de charme van de traditierijke boeren-
dorpen en snuif cultuur op in Bregenz aan de Bodensee.

Tirol 
Met gletsjers, bossen, groene alpenweiden en de leuke 
stad Innsbruck bekoort Tirol actievelingen en rustzoekers. 
Ga klimmen in de Kitzbüheler Alpen en het Zillertal of 
watersporten aan de Achensee. Op de spectaculaire 
voetgangershangbrug Highline 179 zweef je tussen 
kastelen boven de Fernpass bij de Zugspitze. Ontdek 
de hartige lokale keuken langs de Tiroler 'Genuss' 
routes en proef de beste brandewijn langs de Tiroler 
Schnapsroute of in een oergezellige stube. In de Swarovski 
Kristallwelten in Wattens vind je zeker een fonkelend 
souvenir. 

Salzkammergut 
Niet ver van de romantische stad Salzburg bekoort het 
prachtige merengebied Salzkammergut de bezoeker 
met cultuur, lekker eten, gezelligheid en actie. Maak 
een fietstocht  rond de azuurblauwe ‘Obertrumer See’, 
één van de warmste zwemmeren van het Salzburger-
land en ontdek het witte goud van Salzkammergut in 
de Salzwelten Hallein, één van de oudste zoutmijnen 
van Europa. Bezoek Salzburg, de romantische 
geboortestad van Mozart en volg de Sound of Music 
trail in het spoor van Maria en de kinderen Von Trapp.

Karinthië
Een Caribisch gevoel in de bergen? In het zuidelijk 
gelegen Karinthië schijnt in de zomer bijna altijd de zon. 
Uitgestrekte vlaktes wisselen af met glooiende heuvels 
en mooie dalen. De bergen en maar liefst 1200 helder-
blauwe meren zijn perfect voor een actieve vakantie. 
Op verschillende plekken kan je kanoën, waterskiën, 
zeilen en zelfs paragliden. Neem een duik in het kristal-
heldere water, maak lange wandeltochten en kom tot 
rust op het strand. Een hongertje? Probeer eens de 
verse vis uit het meer met een glas Grüner Veltliner 
erbij… Viel Spass! 
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Oostenrijk  |  Vorarlberg  |  Damüls 

ALPENHOTEL MITTAGSPITZE ★★★★ SUP

DAMÜLS • 819 KM

Beleef de intensiteit van de bergen op zijn puurst. In het 
kleinschalige en kwalitatieve Alpenhotel Mittagspitze van de 
oprecht gastvrije familie Madlener geniet je ten volle van 
een sfeervol decor, een uitstekende service en veel oog voor 
detail. De ruime duplexkamers zijn bovendien ideaal voor 
families op zoek naar comfort en ruimte. 

Insider tip: jouw gastheer, de heer Madlener, maakt graag 
tijd om zijn gasten de beste wandelingen langs de mooiste 
plekjes van het woud aan te bevelen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met sekt, 4 gangen-

diner met keuze van het hoofdgerecht (ook vegetarisch) + 
saladebuffet. Tussen 15u-17u: namiddagsnack. 1x/week regionaal 
buffet en grillavond

• Gratis wifi en internethoek
• Extra:  indoor speelpark op ca. 80 m (dagelijks open)
• Sport en ontspanning: wellness met overdekt zwembad met 

waterval, sauna, biosauna, infraroodcabine, dampbad, infrarood-
banken, warmtebanken en rustruimte met onder andere water-
bedden. Handdoekenservice en ligstoelen. Sappen en water in 
de wellness. Fitness, tafeltennis, speelruimte

• Bregenzerwald Card: gebruik bergliften (indien geopend), 
zwembaden, gebruik van openbaar vervoer in de regio (onder 
voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking en -garage volgens beschikbaarheid

LIGGING
In het idyllisch gelegen bergdorp Damüls, op de bergflank. Op 
1.431 m hoogte, de garantie voor adembenemende bergzichten. 
Berglift op ca. 800 m en bushalte op ca. 50 m. Een uitstap naar 
Bregenz aan de Bodensee op ca. 60 km is zeker aan te raden.

FACILITEITEN
Restaurant, bar met lounge, terras, rokerslounge, vinotheek, 
fietsenstalling, oplaadpunt voor elektrische wagens. Lift. Solarium 
en massage

KAMERTYPES
39 kamers.
kamer 2-3 personen, comfort (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
10 jaar), ca. 20m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, luxe Panorama, ca. 36m2 • balkon met 
tuinmeubelen • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
juniorsuite 2-4 personen Panorama, ca. 48m2 • balkon met 
tuinmeubelen • slaapkamer met bed 2 pers. en mezzanine 
met 2x bed 1 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)

Code 70020: prijzen en promoties: p. 200

kamervoorbeeld
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Pettneu am Arlberg 

HOTEL SCHWARZER ADLER ★★★
PETTNEU AM ARLBERG • 823 KM

Het hartelijk familiehotelletje Schwarzer Adler in het hart van 
de Arlbergregio staat garant voor een unieke berg-vakantie 
in een uitermate gezellig kader. Een persoonlijke service, net 
als een lekkere keuken en pure gastvrijheid staan hier al meer 
dan 400 jaar centraal. Dankzij de all-in met tal van leuke extra’s 
en de inbegrepen Sommerkarte valt het prijskaartje ook zeer 
goed mee. 

Insider tip: de hoteleigenaar is een gediplomeerde wandelgids 
en staat je graag bij met tips voor de mooiste wandelingen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 4 gangenkeuzediner 

met saladebuffet
• Gratis wifi
• Extra: toegang tot het overdekt zwembad van Welnnesspark 

Pettneu, 1x toegang tot het zwembad van Arlberg-well.com in 
St. Anton, gebruik wandelbus in de regio, 1 dag/week gebruik 
van de bergliften in St. Anton  

• Sport en ontspanning: sauna, dampbad, infraroodcabine, 
speeltuin, tafelvoetbal, tafeltennis

• Animatie: begeleide wandelingen en e-biketour
• Privéparking

LIGGING
In het gezellige Pettneu am Arlberg, op ca. 1200 m hoogte. 
Het bekendere Sankt Anton am Arlberg ligt op ca. 5 km. 
Wandel- en bikewegen in de onmiddellijke omgeving.

FACILITEITEN
Restaurant, zonneterras. Badjassenverhuur. De kamers liggen 
verdeeld over het hoofd- en bijgebouw

KAMERTYPES
24 kamers
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 20)
kamer 4 personen • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 21)
kamer 2-3 personen • balkon • bad of douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer • balkon • bad of douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 70015: prijzen en promoties: p. 200

kamervoorbeeld
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Nauders 

ALPEN-COMFORT-HOTEL CENTRAL ★★★★
NAUDERS • 882 KM

Stijlvol en charmant hotel waar de familie Ploner zorgt voor 
een persoonlijk onthaal en een gezellige ontspannen sfeer. 
In 2019 werd het hotel knap gerenoveerd met een vernieuwe 
lobby, bar en restaurant en biedt nog meer comfort voor 
zijn gasten. De uitstekende keuken is een feest voor je smaak-
papillen. Ruime familieappartementen, panoramakamers en 
suites zorgen voor een heerlijke nachtrust. Een echte aanrader!

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner met keuze van 

het hoofdgerecht + saladebuffet. Tussen 15u-17u: buffet met 
(sport)snacks en gebak. Kindermenu t.e.m. 12 jaar

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (45 m2) met 

bubbelbank, dampbad, tepidarium, sauna, biosauna, infra-
roodcabine. Kinderspeelruimte met film en 2 PlayStations

• Animatie: 5x/week kinderanimatieprogramma vanaf 5 jaar, in 
samenwerking met de toeristische dienst

• Privéparking
• Summercard: toegang tot diverse openluchtzwembaden in 

de regio, gebruik van wandelbus, begeleide wandelingen in 
samenwerking met de toeristische dienst (onder voorbehoud, 
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

LIGGING
Rustig, in het gezellige centrum van Nauders, op het drie-
landenpunt Oostenrijk-Italië-Zwitserland. Uitstekend vertrek-
punt voor mountainbike- en wandeltochten. Pension Ploner 
ligt op ca. 50 m van het hotel.

FACILITEITEN
Restaurant, fietsenstalling. Liften. Massage, solarium. Verhuur 
mountainbikes. 5x/week activiteitenprogramma voor volwassenen 
(deels tegen betaling, deels in samenwerking met de toeristische 
dienst). Type 25 bevindt zich in Pension Ploner (op ca. 50 m), 
is traditioneel van inrichting en heeft een kleinere badkamer

BIJZONDERHEID
Dit hotel is aangesloten bij de ‘Mountain Bike Holidays’-hotels, 
een groepering van hotels die het mountainbiken hoog in het 
vaandel draagt. Je krijgt ter plaatse de kans een mountainbike 
package te boeken (betalen via de hotelreceptie). Voor ca. 
€ 157/week is het volgende inbegrepen: 3 begeleide tochten, 
1x massage, routeplan, advies, dagelijks mountainbike-snack, 
fietsenstalling bewaakt met videocamera

KAMERTYPES
34 kamers. 
kamer 2-4 personen Pension, ca. 20m2, bijgebouw • bad of 
douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 25)
kamer 2-3 personen Bergblick, ca. 25m2 • balkon • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen Panorama, ca. 28m2 • balkon of terras 
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
kamer 2-4 personen, ca. 34m2 • balkon • bad, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 22)
suite 3-4 personen, ca. 36m2 • balkon • bad of douche, haar-
droger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • woon- en slaapgedeelte zijn door een schuifdeur 
van elkaar gescheiden (type 23)
familiekamer met aparte slaapkamer 4-5 personen, ca. 
45m2 • balkon • 2 slaapkamers • bad, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 28)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • balkon • bad of douche, haar-
droger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

Code 70511: prijzen en promoties: p. 200
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Jerzens 

HOTEL VENETBLICK ★★★★

JERZENS • 802 KM

Verzorgd viersterrenhotel met een uitgebreide all-informule, 
je krijgt er de ‘Pitztal Sommer Card’ gratis bovenop zodat je 
zonder extra kosten de omgeving kunt verkennen. De 
gletsjerwereld in en om het Naturpark Kaunergrat wordt op 
deze manier een lust om te ontdekken. In hotel Venetblick 
heerst een familiale, ongedwongen sfeer, je beleeft er een 
ontspannende vakantie.

Insider tip: bewonder het wondermooie uitzicht vanaf de 
Riffl seehütte. Genietend van een ‘grosses Bier’ of een 
lekkere Kaiserschmarren (gekaramelliseerde pannenkoek).

ALL-IN 
• Maaltijden: ontbijtbuffet, lunchpakket en 4 gangenkeuze-

diner met saladebuffet. Tussen 16u-17u: buffet met gebak
• Dranken: tussen 12u-22u: bier van ‘t vat, Weizenbier, huis-

wijn, prosecco, frisdranken, sappen, water, koffie en thee
• Gratis wifi 
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 5 m) met 

tegenstroom, sauna, dampbad, infraroodcabine
• Pitztal Sommer Card: gebruik kabelbanen (indien geopend), 

gebruik wandelbus, toegang tot diverse musea en attracties, 
begeleide wandelingen (onder voorbehoud, kaart uitgegeven 
door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Rustig, op een zonnig hoogplateau boven Jerzens, op 1.500 m 
hoogte, op enkele stappen van de Hochzeigerkabelbaan. Het 
centrum van Jerzens ligt op ca. 2 km.

FACILITEITEN
Lobby, restaurant, bar, zonneterras. Lift. Fietsenstalling

BIJZONDERHEID
5x/Week kinderclub (vanaf 4 jaar), georganiseerd door de 
toeristische dienst

KAMERTYPES
36 kamers.
kamer 2 personen, ca. 24m2 • balkon • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 18 jaar), 
ca. 26m2 • balkon • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 
1 pers. • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 15 jaar), 
ca. 27m2 • balkon • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 
2 pers. • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
suite met 1 slaapkamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinde-
ren t.e.m. 18 jaar), ca. 35m2 • woonkamer met slaapbank 
2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 23)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar), 
ca. 18m2 • balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 70735: prijzen en promoties: p. 201

kamervoorbeeld
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Neurur/St. Leonhard 

HOTEL MÖDERLE ★★★★

NEURUR / ST. LEONHARD • 855 KM

Familiaal geleid, kwalitatief hotelletje dat sinds de verbouwingen 
in 2016 zijn 4 sterren verdiend heeft. Persoonlijke service, ruime 
kamers en een mooie all-informule tegen een aantrekkelijke 
prijs zijn de troeven van Hotel Möderle. De heer des huizes 
staat zelf achter het fornuis. Ontspan en droom weg in de 
wellnessoase.

Insider tip: breng een bezoek aan Café 3.440, het hoogst 
gelegen koffi ehuis van Oostenrijk, gelegen op de Pitztaler 
gletsjer. Geniet van een koffi e met een stuk gebak en het 
fenomenale uitzicht op de omliggende gletsjerwereld.

ALL-IN 
• Maaltijden: ontbijtbuffet, ‘s middags een lunchpakket, ‘s avonds 

een 5 gangenmenu met voorgerecht/soep in buffetvorm en 
keuze van het   hoofdgerecht, 1x/week streekdiner of grillavond 

• Dranken: tussen 10u-21u: bier van ‘t vat, huiswijn (rood of 
wit), frisdranken, koffie, thee en water

• Gratis wifi
• Extra: bij een verblijf van min. 7 nachten: dagelijks toegang 

tot het openluchtzwembad van Wenns (op ca. 15 km), 1 dag 
gebruik van elektrische fiets en 1x toegang tot het Steinbockpark 
in Sankt-Leonhard

• Sport en ontspanning: ligweide met ligstoelen en parasols. 
Wellness met sauna, biosauna, dampbad, infraroodcabine, 
fitness (kinderen jonger dan 14 jaar niet toegelaten in de 
wellness). Tafeltennis (buiten).  Kinderspeelruimte en speeltuin

• Pitztaler-Freizeitpass: bij min. 7 nachten: o.a. gebruik van 
wandelbus, begeleide wandeltochten, toegang kneippbad en 
zwemmeer in Stillebach, Pitzi kinderclub vanaf 3 jaar (onder 
voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking, volgens beschikbaarheid

LIGGING
In het kleine plaatsje Neurur/St. Leonhard, diep verscholen in 
het Pitztal en ideaal om ten volle te genieten van de prachtige 
omgeving. Op ca. 6 km van de Pitztalergletsjerbaan.

FACILITEITEN
Bar, stube, restaurant, fietsenberging. Lift. Massages. Gletsjer-
wandeling mogelijk

BIJZONDERHEID
‘Gletscher Park Card’, te koop aan de receptie: biedt o.a. toegang 
tot alle bergtreinen en tot het natuurparkgebouw in Piller (geldig 
in Imst, Pitztal en Kaunertal voor 3, 7 of 10 dagen)

KAMERTYPES
22 kamers.
kamer 2 personen, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, 
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 20)
kamer 2-3 personen, comfort (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 
10 jaar), ca. 30m2 • balkon • bad of douche, haardroger, bad-
slippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 24)
ruime kamer 2-4 personen, ca. 35m2 • balkon • douche, 
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 23)
familiekamer met aparte slaapkamer 4-5 personen (max. 
3 volw. of 2 volw.+3 kinderen t.e.m. 16 jaar), ca. 40m2 • balkon 
• woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 
2 pers. • bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, 
apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
kamer 2 personen, superior • balkon, haardroger, badslip-
pers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
• parket (type 21)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 16 jaar), 
ca. 20m2 • Frans balkon • bad of douche, haardroger, badslippers, 
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 70753: prijzen en promoties: p. 201
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Tieflehn/St.Leonhard 

WOHLFÜHLHOTEL GUNDOLF ★★★ SUP

TIEFLEHN / ST. LEONHARD • 862 KM

Wohlfühlhotel Gundolf biedt zonder twijfel op alle vlakken 
een uitstekende 4 sterrenkwaliteit. De eigenaars Evi en 
Reinhard Knabl zorgen voor een warm onthaal en een 
voortreffelijke service. Deze grote natuurliefhebbers laten je 
met plezier de fauna en fl ora van de vallei en het omringende 
berglandschap ontdekken. Hier komen gasten graag terug. 
Tip: Pitztal Sommer Card inbegrepen in de prijs.

Insider tip: ga met de Wildspitzkabelbaan naar Café 3440 
op de Pitztalergletsjer, het hoogste gelegen café van 
Oostenrijk. Geniet van een heerlijke kop koffi e op het zwevende 
terras van het 360° panorama.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en ‘s avonds een 4 gangenmenu 

met keuze van het hoofdgerecht + saladebuffet, galamenu op 
zondag, elke dag tussen 15u-17u gebak en soep

• Gratis wifi, oplaadpunt voor elektrische wagens
• Extra: gebruik van wandelrugzak (op de kamer aanwezig)
• Sport en ontspanning: wellnesscomplex met Finse sauna, 

biosauna, dampbad, kruidendampbad, bubbelbad, laconium, 
sanarium, erlebnisdouches, solegrot en verwarmde bank, fruit 
en theebar in de wellness

• Pitztal Sommer Card: gebruik kabelbanen (indien geopend), 
gebruik wandelbus, toegang tot diverse musea en attracties, 
begeleide wandelingen (onder voorbehoud, kaart uitgegeven 
door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
In het kleine plaatsje Tieflehn/St. Leonhard, aan het uiteinde 
van het Pitztal, op ca. 800 m van Mandarfen en op ca. 2 km 
van de liften naar de gletsjer.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, stube, wijnkelder, bibliotheek, zonneterras met 
ligweide en ligstoelen, fietsenberging. Lift. Badjassenverhuur. 
Solarium, massage en speciale behandelingen (pakkingen, 
peeling,...)

BIJZONDERHEID
Gratis kinderclub (3-12 jaar) via de toeristische dienst.

KAMERTYPES
33 kamers.
kamer 2 personen Pitztal, ca. 15m2 • douche, haardroger, 
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, comfort Europa, ca. 30m2 • balkon 
• douche, haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 22)
kamer 2-4 personen, superior Tirol, ca. 24m2 • balkon 
• douche, haardroger, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 21)
familiesuite 5 personen (max. 4 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), 
ca. 42m2 • balkon • douche, haardroger, apart toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 16 jaar), 
ca. 15m2 • douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

kamervoorbeeld

Code 70755: prijzen en promoties: p. 201
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Stumm 

HOTEL RIEDL ★★★★

STUMM • 930 KM

Charmant, traditioneel hotelletje dat omgebouwd werd tot 
een mooi en supergezellig viersterrenhotel met uitgebreide 
wellnessfaciliteiten en verwarmd openluchtzwembad. Hotel 
Riedl heeft een eigen banketbakkerij, zodat je er dagelijks 
van vers gebak en lekkernijen kan genieten.

Insider tip: bezoek in Mayrhofen de ErlebnisSennerei Zillertal, 
een zuivelboerderij waar alle producten op ambachtelijke 
wijze worden gemaakt. Volg het productieproces van melk 
tot yoghurt en neem een lekker stukje kaas mee naar huis.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner met keuze van het 

hoofdgerecht en saladebuffet. Tussen 15u-17u: gebak van ‘t huis
• Gratis wifi  
• Sport en ontspanning: klein verwarmd openluchtzwembad 

(7 x 3,5 m) met tegenstroom, Finse sauna, biosauna, damp-
bad, kruidenaromabad, infraroodcabine, massagedouches, 
voetbad, rustruimte met waterbedden, ontspanningsruimte 
en ijsgrot 

• Privéparking

LIGGING
Centraal in het gezellige bergdorp Stumm, dat het mooiste 
dorpsplein van Tirol heeft. Ideaal vertrekpunt om de prachtige 
Höhenstrasse-route te volgen met de fiets of de wagen.De 
mooie stad Innsbruck ligt op ca. 53 km. De nieuwe Golfclub 
Zillertal (18 holes) ligt op slechts 3 km.

FACILITEITEN
Lobby met open haard, à-la-carterestaurant, stube, groot zonne-
terras, tuin met ligweide, fietsenberging en lift. Massage en 
beautysalon

KAMERTYPES
30 kamers.
kamer 2 personen, ca. 25m2 • balkon • bad of douche, haar-
droger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 27m2 • balkon • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 23)
kamer 2-4 personen, comfort, ca. 32m2 • balkon • bad of 
douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 24)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • balkon • bad of douche, haar-
droger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 11)

Code 71137: prijzen en promoties: p. 202
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Stumm 
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Längenfeld 

HOTEL ZUM HIRSCHEN ★★★

LÄNGENFELD • 858 KM

Achter de charmante gevel van hotel Zum Hirschen gaat 
een sfeervol traditiehotel schuil waar al generaties lang de 
gasten zich thuis voelen, onder meer door de ontspannen 
sfeer, de attente service en het zeer uitgebreide keuzemenu 
voor het diner. Na een dag wandelen in de bergen is het 
heerlijk relaxen in de hotelsauna of in de diverse zwembaden 
van de Aqua Dome thermen op wandelafstand. Dankzij de 
inbegrepen Ötztal Card met ontelbare voordelen en de 
dagelijkse toegang tot de zwembaden van Aqua Dome 
geniet je hier een complete vakantiebeleving. 

Insider tip: duik onder in de legenden en verhalen van het 
Ötztal op de wandelroute ‘Sagenweg’, die je langs levens-
grote taferelen brengt zoals de strijd van de reuzen, een 
5 m hoge draak of ridders zonder hoofd.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 4 gangendiner 

(keuze uit ca. 20 hoofdgerechten) met saladebuffet, soep-
buffet en dessert

• Gratis wifi
• Extra: dagelijks toegang tot de zwembaden van de thermen 

Aqua Dome in Längenfeld, op ca. 500 m
• Sport en ontspanning: sauna met panoramazicht, dampbad, 

solarium, rustruimte en handdoekenservice. Uitleendienst 
badjassen

• Ötztal Card: gebruik van kabelbanen (indien geopend), 
openbaar busvervoer, toegang musea, zwembaden, begeleide 
wandelingen (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de 
plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
In het centrum van het aangename Längenfeld, omringd door 
de natuurpracht van het Ötztal. De Aqua Dome thermen 
liggen op wandelafstand. Bushalte naast het hotel.

FACILITEITEN
Restaurant, stuben, bar, terras,. Lift

KAMERTYPES
45 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
juniorsuite 3-4 personen (max. 3 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar) 
• slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad of 
douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 22)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar) 
• bad of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 10)

Code 70812: prijzen en promoties: p. 202
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Berwang 

HOTEL WITT ★★★

BERWANG • 790 KM

Hier kom je voor een rustige vakantie in een moderne 
alpenstijl. De familie Witt zal er alles aan doen om je een 
geslaagde vakantie te bezorgen. Ook de keuken, met heel wat 
Oostenrijkse specialiteiten op de kaart, is een vermelding 
waard. Het panoramische zicht op het idyllische dal krijg je 
er bovenop. 

Insider tip: in de deelgemeente Rinnen vind je de hoogst-
gelegen brouwerij van Oostenrijk: Stadl-Bräu. Perfect te 
bereiken na een korte wandeling vanuit hotel Witt. Geniet er 
van een heerlijk fris regionaal biertje!

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 4 gangenkeuzediner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellness met sauna, infraroodcabine, 

rustruimte en buitenruimte. Tafeltennis. Kinderspeelkamer
• Gastenkaart: gebruik plaatselijke bussen, toegang tot of 

korting op diverse attracties in de regio, begeleide wandelingen 
(onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke 
overheid)

• Privéparking

LIGGING
Met prachtig panoramisch zicht, op amper 100 m van het 
dorpsplein van het charmante dorpje Berwang. De zetellift die 
je de bergen in brengt, bevindt zich op ca. 250 m. Het heerlijke 
Berwangertal staat garant voor heel wat natuurpracht met 
 klaterende beekjes, watervallen en gezellige almhutten.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, lobby met open haard, terras, kruidentuin, 
blotevoetenpad en rustruimte met kleine vijver. Lift (tot de 
2de verdieping). Verhuur van elektrische fietsen en mountain-
bikes, fietsenstalling, darts, solarium. Verkoop van Z-Ticket 
(diverse attracties in de regio)

KAMERTYPES
22 kamers.
kamer 2 personen, ca. 12m2 • balkon, bergzicht • douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar), 
ca. 23m2 • balkon, bergzicht • bad, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 21)
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 14 jaar), 
ca. 40m2 • balkon, bergzicht • bad, haardroger, toilet • gratis 
wifi • tv (type 22)
1 persoonskamer, ca. 12m2 • balkon, bergzicht • douche, 
haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 10)

Code 70684: prijzen en promoties: p. 202
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Lermoos 

HOTEL RUSTIKA ★★★★

LERMOOS • 795 KM

Verblijf met een onweerstaanbaar uitzicht op de highlight 
van de streek: de 2.900 m hoge Zugspitze. De familie 
Hofherr heet je welkom in hun sfeervolle hotel Rustika, met 
als extra troef de ruime familiekamers. Bijna alle kamer-
types zijn gerenoveerd, wat het comfort van dit hotel naar 
een nog hoger niveau tilt. Hoge klantenwaardering! 

Insider tip: de perfecte daguitstap: rij langs de Plansee 
door het machtige Ammerwald naar het sprookjeskasteel 
Linderhof van de gekke koning Ludwig II.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, ‘s avonds een 4 gangen-

menu met soep- en saladebuffet, hoofdgerecht naar keuze 
(ook vegetarisch) en dessert met keuze. Speciale kindermenu’s. 
1x/week desserbuffet

• Gratis wifi
• Extra: badjassen aan de receptie. Toegang tot het gemeentelijk, 

verwarmd openluchtzwembad van Lermoos met twee glijbanen 
en kinderbad (op ca. 1 km van het hotel, open van ca. half 
juni tot half september). App met wandel- en fietsgids, 
bezienswaardigheden,... Gratis gebruik van bus

• Sport en ontspanning: wellness met sauna, dampbad, infra-
roodcabine en handdoekenservice. Tafeltennis

• Privéparking

LIGGING
Prachtige panoramische ligging op een rustige locatie, op 
ca. 400 m van het dorpscentrum van Lermoos. Vanaf het hotel 
kan je meteen de mooiste wandelingen en fietstochten maken. 
Vignetvrij te bereiken.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, rooksalon, terras, kinderspeelruimte, fietsen-
stalling. Lift. Solarium, massage, biljart, tafelvoetbal. Verhuur 
wandelstokken

KAMERTYPES
30 kamers.
kamer 2-3 personen Grübigstein, ca. 28m2 • balkon 
• douche, haardroger, toilet • waterkoker • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket • zuidzijde (type 20)
familiekamer met 2 aparte slaapkamers 2-4 personen 
Sonnenspitze, ca. 42m2 • balkon, valleizicht • slaapkamer met 
2x bed 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad, haar-
droger, apart toilet • waterkoker • gratis wifi • tv • gratis mini-
safe (type 22)
kamer 2-3 personen, superior Zugspitze, ca. 28m2 • balkon 
• douche, haardroger, toilet • waterkoker • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe • parket • dalzijde (type 23)
suite 3-5 personen Bleispitze, ca. 42m2 • balkon • woon-
kamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. 
en slaapbank 1 pers. • douche, haardroger, toilet • waterkoker 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 21)
familiekamer met 2 aparte slaapkamers 3-5 personen 
Marienberg, ca. 56m2 • balkon • slaapkamer met 2x bed 
1 pers. en bed 2 pers. en slaapkamer met bed 1 pers. • 2 bad-
kamers: 1 met douche en 1 met bad, haardroger, 2x toilet 
• waterkoker • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 25)
kamer 1-2 personen Bildstöckl (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 
15 jaar), ca. 22m2 • balkon • douche, haardroger, toilet 
• waterkoker • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)

Code 70666: prijzen en promoties: p. 203
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Seefeld 

HOTEL SEEFELDERHOF ★★★★

SEEFELD • 855 KM

Een onvervalste klassieker en bovenal een aanrader in ons 
Seefeld-aanbod. Authenticiteit, gezelligheid, tuin, terras en 
gastronomie zijn de belangrijkste troeven in het Seefelderhof. 
Families komen hier graag en blijven er terugkomen, al bijna 
20 jaar lang. Een bewijs van kwaliteit en tevredenheid.

Insider tip: Swarovski Kristallwelten in Wattens op 40 minuten 
rijden met de wagen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 4 gangendiner met 

keuze van het hoofdgerecht, salade- en kaasbuffet. Ook 
vegetarisch mogelijk. Tussen 15u30-16u30: koffie, thee en 
gebak. 1x/week galadiner, buffet met Oostenrijkse specialitei-
ten en Italiaans buffet. 2x/week dessertbuffet

• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (9 x 5 m) met 

tegenstroom, ligstoelen en handdoekenservice. Wellnesszone 
met erlebnisdouche, sauna, dampbad, infraroodcabine en 
rustruimte, fruit, thee en sappenbar. Tuin/ligweide met biosauna, 
ligstoelen en parasols. Kinderspeelkamer en speeltuin

• Animatie: 1x/week lantaarntocht met schnaps, begeleide 
wandeling, culturele wandeling (ca. 1u), dans- en bingoavond

• Privéparking

LIGGING
Rustig, maar toch niet ver van het gezellige centrum van 
Seefeld (op ca. 500 m) en het station. De gratis bus stopt voor 
het hotel.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, stube, wintertuin met bibliotheek, terras. Lift. 
Massage, solarium. Biljart en tafelvoetbal

KAMERTYPES
50 kamers
kamer 2-3 personen, superior Bionest, ca. 20m2 • regendouche, 
haardroger, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe • parket (type 20)
kamer 2-3 personen, superior Bionest, ca. 20m2 • balkon 
met tuinmeubelen • regendouche, haardroger, badjas, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 26)
juniorsuite 2-5 personen (max. 4 volw.+1 kind t.e.m. 10 jaar), 
ca. 27m2 • balkon met tuinmeubelen • regendouche, haardro-
ger, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 25)
1 persoonskamer ca. 16m2 • balkon • bad of douche, haar-
droger, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe 
(type 10)

Code 70916: prijzen en promoties: p. 203
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Oostenrijk  |  Tirol  |  Seefeld 

HOTEL STEFANIE ★★★

SEEFELD • 855 KM

Een charmant en romantisch hotel, in een rustig deel van 
Seefeld. De inrichting, het onthaal en de infrastructuur van 
dit hotel zorgen voor een intieme sfeer. Naast het eigen 
zwembad, mag je ook genieten van de indrukwekkende 
wellnessafdeling en de verzorgde diners in Wellneshotel 
Schönruh (op ca. 50 m). Om rust te garanderen, is het 
hotel exclusief gereserveerd voor mensen ouder dan 16 jaar.

Insider tip: Swarovski Kristallwelten in Wattens op 
40 minuten rijden met de wagen.

INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet in Hotel Stefanie. De 

overige maaltijden worden geserveerd in Wellnesshotel 
Schönruh (op ca. 50 m): brunchbuffet (13u-16u) met soep, 
salade, dagschotel en gebak, 5 gangenkeuzediner met 
salade-, voorgerechten- of dessertbuffet. 1x/week galadiner 
en nationaliteitenavond

• Gratis wifi in de bar
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (8 x 5 m), sauna 

en handdoekenservice. In Wellnesshotel Schönruh: sauna, 
dampbad, overdekt zwembad, verwarmd openluchtzwembad, 
fitness, rustruimte, tafeltennis, tafelvoetbal, nieuwe rustruimtes...

• Animatie: gevarieerd animatieprogramma voor volwassenen 
in Wellnesshotel Schönruh

• Privéparking

LIGGING
Op ca. 400 m van het levendige marktplein van Seefeld. De 
prachtige bos- en bergomgeving nodigt uit tot wandelen, fietsen 
of golfen. Je kan er ook mooie uitstappen maken naar Innsbruck, 
Swarovski Kristallwelten, Mittenwald (gekend voor z’n vioolbouw) 
en zelfs naar het nabijgelegen Garmisch-Partenkirchen in 
Duitsland.

FACILITEITEN
Bar, ontbijtrestaurant. Badjassenverhuur

BIJZONDERHEID
In dit ‘Adults only’-hotel zijn kinderen jonger dan 16 jaar niet 
toegelaten

KAMERTYPES
40 kamers.
kamer 2 personen, promokamer Enzian, ca. 18m2 • bad of 
douche, haardroger, toilet • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen Enzian, ca. 18m2 • bad of douche, haar-
droger, toilet • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen Wildsee, ca. 20m2 • bad of douche, 
haardroger, toilet • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 15m2 • bad of douche, haardroger, 
 toilet • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 70925: prijzen en promoties: p. 203
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Oostenrijk  |  Salzkammergut  |  Seeham 

HOTEL WALKNER ★★★

SEEHAM • 919 KM

Hotel Walkner is een familiaal geleid hotelletje waar de junior-
chef veel waarde hecht aan een lekkere keuken en graag 
zijn gasten inwijdt in de uitstekende Oostenrijkse wijncultuur. 
Tijdens de zomermaanden is het heerlijk relaxen in de tuin 
rond het openluchtzwembad en ‘s avonds op het terras 
voor het diner of een glaasje wijn om de dag af te sluiten.

Insider tip: een romantische fi etstocht rond de Obertumer 
See met een stop in Mattsee, voor een koffi e en gebak op 
het zonnige terras van Schloss Mattsee, uitkijkend over het 
azuurblauwe meer, je waant je daar aan de Mediterranée.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet, 4 gangendiner met keuze van het 

hoofdgerecht (ook vegetarisch)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (12 x 6 m, 

open ca. 1/5-30/9), ligweide met ligstoelen en parasols, 
sauna, fietsen, tafeltennis, badminton, volleybal, speeltuin

• Salzburger Seenland Card: (tussen ca. 1/5-30/9) toegang tot 
badstranden, musea, rondleiding in een brouwerij, minigolf-
terrein, bootverhuur, 1x boottocht op het meer (onder voor-
behoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

• Privéparking

LIGGING
Op een zachtglooiende helling, met prachtig uitzicht over de 
meren van het idyllische ‘Trumer Seeland’, op ca. 300 m van 
het meer en ca. 800 m van het badstrand met ligweide, water-
glijbaan en speeltuin. De Obertrumer See is één van de warmste 
zwemmeren van het Salzburgerland. Verken de streek langs 
talrijke uitgestippelde fietsroutes die je onder andere naar het 
pittoresk gelegen Mattsee (5 km) of het ca. 20 km verder gelegen 
Salzburg brengen.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, zonnig terras, grote tuin, fietsenstalling. Lift. 
Verhuur elektrische fietsen. Bootverhuur, surfen en zeilen op 
ca. 500 m, paardrijden op ca. 400 m

KAMERTYPES
25 kamers.
kamer 2-3 personen Tannberg, ca. 18m2 • douche, haardro-
ger, toilet • gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-3 personen Haunsberg, ca. 22m2 • balkon, meerzicht 
• bad of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2-4 personen Buchberg, ca. 25m2 • balkon, meerzicht 
• bad, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • extra kinderbed 
mogelijk (type 22)
1 persoonskamer, ca. 15-18m2 • douche, haardroger, toilet 
• gratis wifi • tv (type 10)

Code 71841: prijzen en promoties: p. 204
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Oostenrijk  |  Karinthië  |  Millstatt am See 

HOTEL KAISER FRANZ JOSEF ★★★★

MILLSTATT AM SEE • 1.066 KM

Stijlvol ingericht hotel met een lange traditie, onlangs 
prachtig gerenoveerd met veel oog voor authentieke details. 
Je geniet hier van een comfortabel verblijf met een rust-
gevende tuin, openluchtzwembad en terras in een 
schitterende omgeving. Hotel Kaiser Franz Josef biedt je 
mediterraanse sfeer in Oostenrijk.

Insider tip: vlak bij de Millstätter See ligt het benedictijnen-
klooster van Millstatt waarvan de geschiedenis teruggaat 
tot de 11de eeuw.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner met keuze van 

het hoofdgerecht en saladebuffet (vegetarische keuken 
mogelijk)

• Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes. 
• Extra: 1x/week begeleide wandeling. Vrije toegang tot meerdere 

badstranden en drie tolwegen in de omgeving. Gebruik bad-
jassen (mits waarborg)

• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (10 x 4 m) met 
tegenstroom, sauna, infraroodcabine, tafeltennis, sport- en 
spelweide met volleybal- en badmintonveld. Ligweide met 
ligstoelen en parasols

• Privéparking

LIGGING
Erg rustig, op een kleine heuvel, met een prachtig uitzicht over 
de Millstätter See. Op ca. 300 m van het meer en op enkele 
passen van het gezellige centrum van Millstatt. Gratis transfer 
van het station van Spittal (op aanvraag).

FACILITEITEN
Restaurant met lokale en internationale keuken, gemoedelijke 
lobby met bar, hotelbibliotheek met boeken en spelletjes, 
salon, zonnig terras, tuin, fietsenberging en lift. Massage

KAMERTYPES
38 kamers.
kamer 2-3 personen • bad of douche, haardroger, toilet 
• minibar • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen • balkon, zicht op het meer • bad of 
douche, haardroger, toilet • minibar • tv • gratis minisafe 
(type 21)
kamer 4 personen • bad of douche, haardroger, toilet • mini-
bar • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • mini-
bar • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 72216: prijzen en promoties: p. 204
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VOORDELIG OP REIS: LAAT JE LEIDEN DOOR ONZE PROMO’S & PRIJZEN

EARLY BOOKING 

Geldig tussen 1/3-31/3: 
-10% bij boeking vóór 1/3.

ALLEENREISVOORDEEL

Geldig tussen 10/3-8/4: geen toeslag.

GRATIS NACHTEN

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/2-1/3.

Indien je vóór 1 maart een verblijf in 
bovenvermelde periode boekt, krijg je 
10% korting. 

Pas op

• Cumuleerbaarheid: niet cumuleerbaar 
met andere promo’s (tenzij anders 
vermeld). Het is wel altijd cumuleerbaar 
met de kinderkortingen en het 
Alleenreisvoordeel.

• Limietdatum: elke wijziging na de 
opgegeven limietdatum heeft tot gevolg 
dat de promo vervalt.

• Prijsberekening: de Early Booking-
promo wordt pas op het laatst berekend. 
Vb: accommodatie met 2 + 1 en Early 
Booking promo’s: eerst wordt de 2 + 1 
berekend, daarna de Early Booking-promo.

Je moet min. 3 opeenvolgende nachten verblijven binnen 1/2-1/3. Als je aankomt 
op 30/1 voor 3 nachten, dan vervalt de promo. Als je op 28/2 aankomt voor een 
verblijf van 3 nachten, dan vervalt de promo.

• Verblijf je (in dit geval) 6 dagen binnen de vermelde periode, dan geniet je 2 keer 
van de promo 2 + 1 enz. Indien de verdubbeling (4 + 2) niet vermeld wordt in 
het ‘PROMO’-kader is slechts 1 nacht per verblijf gratis.

• Deze promo is ook van toepassing op de toeslagen (vb. halfpension,...), tenzij 
anders vermeld.

Pas op

• 3 nachten: om van deze promo te kunnen genieten moet je effectief 3 opeenvol-
gende nachten (of langer: dus 4 nachten boeken, betekent 3 nachten betalen 
en 1 nacht, nl. de goedkoopste, gratis reserveren. Het is dus niet zo dat je bij 
een verblijf van 2 nachten 1 nacht extra gratis wordt aangeboden! Op reis 
alsnog verlengen (= ter plaatse een 3de nacht bijboeken) geeft je al evenmin 
recht op de gratis 3de nacht. 3 nachten reserveren is dus de boodschap!

• Basisprijs: de promo geldt altijd op de basisprijs en op de toeslagen die op het 
moment van de reservering te betalen zijn, tenzij anders vermeld.

• Goedkoopste: de gratis nacht is steeds de goedkoopste nacht, (tenzij anders 
vermeld). Ter plaatse te betalen kosten moeten voldaan worden voor de 
volledige duur van het verblijf.

Wist je dat?

Onze promo’s altijd cumuleerbaar zijn met kinderkortingen en/of het Alleenreisvoordeel, 
tenzij anders vermeld. Andere promo’s zijn nooit cumuleerbaar tenzij anders vermeld. 
Indien meerdere promo’s tijdens dezelfde verblijfsperiode geldig zijn, krijg je de grootste 
promo

• De promo’s niet geldig zijn op ter plaatse te betalen diensten (bv. kinderbedje, garage, 
huisdieren, sauna ...) en op de niet inbegrepen toeristenbelasting.

• Promo’s vaak geldig zijn op de belevingsarrangementen, dan lees je ‘zie ook PROMO’ 
onderaan het arrangement. De ‘Gratis nachten’ gelden niet op een combinatie van 
arrangementen: vb 3 + 1 geldt niet op 2 aaneensluitende arrangementen van 2 nachten.

• Je de volledige duur dient in hetzelfde kamertype en met hetzelfde aantal personen 
te verblijven, anders vervalt het voordeel.

Indien je alleen op een singlekamer 
verblijft tussen 10/3-8/4, dan betaal je 
geen toeslag.

55-PLUS *

Geldig tussen 1/3-1/4: 
-10% voor 55-plussers.

Indien je 55 of ouder bent op het 
moment van het verblijf, dan geniet je 
10% korting op een verblijf tussen 
1/3-1/4.
* leeftijd kan variëren (50-plus, 60-plus,...)

Pas op

Leeftijd melden: om van deze korting te 
genieten, dien je op het moment van 
reservatie de leeftijd van de reizigers te 
melden.

KORTING 50% *

• Op elke 3de nacht voor een verblijf 
binnen 15/3-15/4. (1)

• Op de zondagnacht bij een verblijf 
binnen 1/4-30/4. (2)

(1) Om van deze promo te genieten, 
moet je min. 3 opeenvolgende nachten 
reserveren binnen de vermelde data. Je 
krijgt 50% korting op elke 3de nacht die 
binnen deze data valt. Indien je aankomt 
op 15/3 voor 3 nachten, krijg je 50% 
korting op de nacht van 17/3 
(= 3de nacht van het verblijf).
Pas op
• Deze korting kan meermaals toegepast 
worden op voorwaarde dat het verblijf 
een veelvoud van 3 opeenvolgende 
nachten omvat. Indien je aankomt op 
15/3 voor 6 nachten, krijg je 50% korting 
op de nacht van 17/3 (= 3de nacht) en op 
de nacht van 20/3 (= 6de nacht).
• Wanneer geldt het voordeel niet? Als je 
aankomt op 14/3 voor 3 nachten of op 
14/4 voor 3 nachten: je verblijf bevat geen 
3 nachten binnen boven –
staande data vermeld.
(2) Voor de zondagnacht wordt 50% 
korting aangeboden.
Beide promo’s zijn geldig in combinatie 
met arrangementen als de nacht waarop 
de promo van toepassing is (bv. 3de 
nacht of zondagnacht), een verlengings-
nacht is.
* de korting kan variëren (Korting 10%, 
25%, 35%...)

KORTING 30% *

Op een verblijf van min. 7 nachten 
binnen 11/4-25/4 en 7/10-21/10.

Om van deze promo te genieten, 
moet je minimum 7 opeenvolgende 
nachten reserveren binnen de 
vermelde data. Je krijgt 30% korting 
op de nachten die in de vermelde 
periode vallen. 

* de korting kan variëren (Korting 
10%, 20%,...)

Pas op

• Wanneer geldt het voordeel niet? 
Als je aankomt op 9/4 voor 
7 nachten of op 22/4 voor 
7 nachten: je verblijf bevat geen 
7 nachten binnen bovenstaande 
data.

• De promo geldt altijd op de 
basisprijs en op de toeslagen die 
op het moment van de 
reservering te betalen zijn, tenzij 
anders vermeld.
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KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)*
in half- of volpension
* tot en met 8 jaar, of ouder want de leeftijd kan variëren 

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer: t.e.m. 14 jaar: -50%

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): t.e.m. 10 jaar: gratis in halfpension

• Kinderen gratis: kinderen van 8 jaar of ouder verblijven gratis op de kamer van 2 volbetalende personen, in het vermelde maaltijdregime. Geldig voor alle kinderen het hele seizoen, 
tenzij anders vermeld.

• Leeftijd: enkel de leeftijd van het kind tijdens het verblijf zelf is van belang en niet die op het moment van de reservering. Hou er rekening mee dat als je kind op het ogenblik van je 
verblijf de vastgestelde leeftijd heeft overschreden of overschrijdt, de hotelier de korting kan weigeren en het prijsverschil ter plaatse kan opeisen. De hotelier heeft het recht om het 
identiteitsbewijs te vragen.

• Bed-indeling: kinderen worden van oud naar jong gerangschikt. Bv: 2 volwassenen, een kind van 8 en een kind van 5 jaar. Het oudste kind krijgt het voordeel in het derde bed, het 
jongste het voordeel in het vierde bed.

• Regime: wanneer een kind gratis logeert of geniet van een voordeel, heeft de hotelier het recht kindermenu’s te serveren (ook al staat dat niet expliciet in de tekst vermeld). 
Kinderen dienen altijd in hetzelfde regime als de ouders te verblijven.

• Kinderen in aparte kamer: deze korting wordt enkel toegekend als de ouders een kamer in hetzelfde hotel voor dezelfde periode boeken. Meestal geldt de korting voor max. 2 kinderen. 
Bestaat de mogelijkheid om nog een 3de of 4de kind op de kamer te boeken, dan gelden dezelfde kinderkortingen als bij 2 volbetalende personen.

• Eenoudervoordeel: korting voor een alleenreizende volwassene met één of meerdere kinderen. Het is niet toegestaan de familie te splitsen. Elke reservering in strijd met deze regel 
kan door de hotelier geweigerd worden en ter plaatse zal een toeslag gevraagd worden.

VOORBEELD
HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  25  28  22  26  11 
04/03-20/04  89  105  109  122  120
21/04-15/05  109  116  119  132  128 
16/05-23/05  143  164  167  180  178 
24/05-30/06  84  100  104  117  115 
01/07-16/08  110  117  120  133  130 
17/08-20/09  89  105  109  122  120
21/09-30/10 84  99  104  117  112
* 04/03-30/06 en 21/09-30/10 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 4 nachten.
* 01/07-20/09 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting (ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 
15 jaar, gratis indien jonger). Privégarage (ca. € 11/24u). 
Huisdieren (ca. € 11/nacht).

Het aanbod in de brochure vervalt 91 dagen voor afreis. Voor onze meest actuele prijzen raadpleeg je reisagent.

1

1

2

3

4

5

6

7

Kamertypes: 79 kamers
kamer 2 personen Economy, ca. 20m2 • balkon • bad of 
douche, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 25)
kamer 2 personen, comfort, ca. 20m2 • balkon • 2 bad-
kamers met bad of douche, haardroger, toilet • minibar 
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 28)
kamer 2-4 personen, superior, ca. 25m2 • balkon 
• douche, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi • tv 
• gratis minisafe (type 22)
juniorsuite 2-5 personen, ca. 42m2 • balkon • douche, 
haardroger, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis 
minisafe (type 26)
1 persoonskamer • balkon • douche, haardroger, toilet 
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

Voorbeeld:
Twee volwassenen gaan op reis, aankomst 4/4, vertrek 11/4 (7 nachten). Je reserveert een 
kamertype 22, op basis van halfpension. Je boekt vóór 1/3, je hebt recht op de Early 
Booking-promo van -10%. Maar ook de promo Gratis nachten 6 + 1 is geldig: 7 nachten 
boeken = 6 nachten betalen. Je dient wel 7 nachten te boeken. De goedkoopste nacht is 
gratis. In dit voorbeeld zijn promo’s onderling cumuleerbaar.
Prijs volwassenen:
Je betaalt per volwassene in halfpension: 
€ 109 per persoon per nacht in halfpension
7x € 109 = € 763
€ 763 - € 109 (promo Gratis nachten) = € 654 per volwassene

TOTAAL 2 volwassenen in halfpension:
€ 654 x 2 volwassenen 
= € 1.308   
= € 1.308 -10% Early Booking
= € 1.308 - € 130,80 = € 1.177,20

Code accommodatie 
Basisregime
Kamertype (zie tekst voor een meer gedetailleerde beschrijving).
Geldigheidsperiode van de prijs. De laatste datum van een periode is altijd 
inbegrepen (voorbeeld: 04/03-20/04, d.w.z. dat de nacht van 20/04 ook in deze 
prijsperiode valt.) 
Info over de mogelijke aankomst- en vertrekdagen in de accommodatie. De laatste 
datum van een periode is altijd inbegrepen.
Info over een aantal ter plaatse te betalen diensten
Geldigheidsperiode van het voordeel. In PROMO is de laatste datum van de periode 
niet inbegrepen (tenzij anders vermeld). Voorbeeld: 4/3-21/4, d.w.z. dat de nacht van 
21/4 niet meer in de periode valt.

PRIJSVOORBEELD
EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 1/3 (cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 4/3-21/4.
Zie infopagina’s.

7
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FLETCHER HOTEL-LANDGOED HUIS TE EERBEEK ★★★

78499-B / NGE
FLETCHER HOTEL-RESTAURANT KASTEEL ERENSTEIN ★★★★

78565-B / NLI

Nederland  |  Gelderland/Veluwe  |  Eerbeek  |  p. 14 Nederland  |  Limburg  |  Kerkrade  |  p. 15

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:   20  10 
01/04-30/06 zo.-do.  49  84 
  vr.-za.  56  98 
01/07-31/08 zo.-do.  56  98 
  vr.-za.  63  112 
01/09-31/10 zo.-do.  49  84 
  vr.-za.  56  98 
01/11-15/11 zo.-do.  36  58 
  vr.-za.  45  76
* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon. Kinderbed ca. € 10/
nacht. Huisdieren ca. € 10/nacht, op aanvraag.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 2 jaar: gratis in kamer met ontbijt of halfpension,
3 t.e.m. 11 jaar: € 13 in kamer met ontbijt.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 99 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
3 + 1: bij een verblijf van 4 nachten binnen 1/4-16/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner.
€ 30 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner.
€ 30 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:   20  10 
01/04-30/06 zo.-do.  49  84 
  vr.-za.  56  98 
01/07-31/08 zo.-do.  63  113 
  vr.-za.  76  139 
01/09-31/10 zo.-do.  49  84 
  vr.-za.  56  98 
01/11-15/11 zo.-do.  39  65 
  vr.-za.  45  76
* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon. Kinderbed ca. € 10/
nacht. Huisdieren ca. € 15/nacht.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 2 jaar: gratis in kamer met ontbijt of halfpension,
3 t.e.m. 11 jaar: € 13 in kamer met ontbijt.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 99 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
3 + 1: bij een verblijf van 4 nachten binnen 1/4-16/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL AUBERGE D’ALLE ★★★

78115-B / BAR
HOTEL LA CLAIRE FONTAINE ★★★★

78130-B / BAR
HOTEL KASTEEL WURFELD ★★★★

78163-B / BLI

België  |  Limburg  |  Maaseik  |  p. 16-17

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:   20  21  10 
19/04-15/11 zo.-di.  67  75  96 
  wo.-za.  70  78  96
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,90/persoon/nacht. Kinderbed ca. 
€ 7,50/nacht. Huisdieren niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-13/5, 16/5-21/5 en 25/5-16/11 
(niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner, kindermenu t.e.m. 10 jaar
€ 39 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen

België  |  Ardennen  |  Alle-sur-Semois  |  p. 18

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:   20 
19/04-30/06 zo.-do.  80 
  vr.-za.  85 
01/07-15/11 zo.-do.  90 
  vr.-za.  95
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 3 jaar. Kinderbed 
gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

België  |  Ardennen  |  La Roche-en-Ardenne  |  p. 19

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  23  24  10 
19/04-30/04  46  51  61  83 
01/05-30/06  56  61  71  90 
01/07-10/07  56  61  71  90 
11/07-30/10  56  61  71  90 
31/10-15/11  51  56  66  87
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 3 jaar. Kinderbed 
gratis. Huisdieren ca. € 14/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension
(geldig tussen 1/7-11/7 en 31/10-16/11).
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
• 2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-1/5 en 31/10-16/11.
• 2 + 1 / 4 + 2: met aankomst op zondag, maandag, dinsdag 
of woensdag en vertrek op woensdag, donderdag, vrijdag of 
zaterdag bij een verblijf binnen 19/4-16/11 
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

TASTE MORE
Inbegrepen: 
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet, 1x met glas schuim-
wijn
• 4 gangendiner op de 1ste avond
• gastronomisch 6 gangendiner op de 2de avond.
Vanaf € 199 per persoon 
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie ook ‘PROMO’.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: gastronomisch 3 gangendiner.
€ 37 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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DOMAINE DU MOULIN D’ASSELBORN ★★★

78286-B / LUX
HOTEL BON REPOS ★★★★

78217-B / LUX

Luxemburg  |  Luxemburgse Ardennen  |  Asselborn  |  p. 20 Luxemburg  |  Klein Zwitserland  |  Scheidgen  |  p. 21

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner. Het restaurant is gesloten op 
maandag en op dinsdagmiddag. Je kan de halfpensionmaaltijd 
dan op een andere dag ‘s middags nemen.

TASTE MORE
Inbegrepen: 
• twee overnachtingen met ontbijt
• een welkomstdrankje
• een 4 gangendiner
• een 5 gangendiner.
Zie infopagina’s.

Bij het ter perse gaan waren prijzen en promoties nog niet 
beschikbaar. 
Contacteer je reisagent voor de meest actuele info.

Bij het ter perse gaan waren prijzen en promoties nog niet 
beschikbaar. 
Contacteer je reisagent voor de meest actuele info.
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LANDHOTEL KALLBACH ★★★★

76120-B / DEI

Duitsland  |  Eifel  |  Simonskall  |  p. 24-25

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  11 
19/04-15/11  105  110  124
* 19/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-02/06, 06/06-30/09, 03/10-28/10, 
01/11-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten. 
* 13/05-15/05, 03/06-05/06 aankomst donderdag, vertrek zondag met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 21/05-23/05, 29/10-31/10 aankomst vrijdag, vertrek maandag met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 01/10-02/10 aankomst dagelijks (behalve zaterdag en zondag), vertrek 
dagelijks (behalve zaterdag) met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 12 jaar. Kinderbed 
gratis, op aanvraag. Huisdieren ca. € 12/nacht.

KORTING € 30
Per volbetalende persoon op een verblijf van min. 3 nachten 
binnen 19/4-16/11 (niet geldig op de arrangementen).

GRATIS NACHTEN
3 + 1: verblijf binnen 19/4-13/5 en 6/6-16/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

DISCOVER MORE
Inbegrepen: 
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet 
• een welkomstcocktail 
• twee 4 gangendiners (kindermenu t.e.m. 6 jaar)
• een lunchpakket op de 2de dag
• wandelinfo
• 1x per verblijf: 1 spel op de nieuwe golfbaan ‘Adventure Golf’
Vanaf € 209 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie ook promo’s.

TASTE MORE
Inbegrepen: 
• drie overnachtingen met ontbijtbuffet 
• twee gastronomische 5 gangendiners bij kaarslicht + 
aperitief op de 1ste en 2de avond (kindermenu t.e.m. 6 jaar)
• 4 gangendiner op de 3de avond (kindermenu t.e.m. 6 jaar).
• 1x per verblijf: 1 spel op de nieuwe golfbaan ‘Adventure Golf’
Vanaf € 339 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie ook promo’s.

Duitsland  |  Eifel  |  Deudesfeld  |  p. 26

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  21  26  24  10 
19/04-15/11  64  64  67  64
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 5/nacht, max. 2/kamer.

HOTEL ZUR POST ★★★

76121-B / DEI

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.
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MOSELROMANTIK-HOTEL THUL ★★★ SUP

76214-B / DMO

HOTEL BLESIUS GARTEN HAUSBRAUEREI
76252-B / DMO

HOTEL WEISSMÜHLE
76237-B / DMO

Duitsland  |  Moezel  |  Cochem  |  p. 28-29

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
12/03-18/04  77  86  91  89 
19/04-31/08  84  94  99  98 
01/09-17/10  88  97  104  101 
18/10-23/12  77  86  91  89
* 12/03-01/04, 05/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-31/07, 18/10-23/12 aankomst 
en vertrek dagelijks (behalve zaterdag) met een minimumverblijf van 2 nachten. 
* 02/04-04/04, 21/05-23/05 aankomst vrijdag, vertrek maandag met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 13/05-15/05 aankomst donderdag, vertrek zondag met een minimumverblijf 
van 3 nachten. 
* 01/08-17/10 aankomst en vertrek dagelijks (behalve zaterdag) met een 
minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren max. 1 per kamer, ca. € 14/nacht.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 12/3-19/4 en 18/10-24/12.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 19/4-11/7.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 12/3-24/12.
Zie infopagina’s.

Duitsland  |  Moezel  |  Trier  |  p. 27

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:    21  20  24  10 
19/04-16/10 zo.-do.  97  101  105  110 
  vr.-za.  100  104  108  113 
17/10-07/11 zo.-do.  90  94  98  104 
  vr.-za.  91  95  99  105
* 19/04-07/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: beddentaks 3,5%. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 21): t.e.m. 18 jaar: -50%

KORTING 50%
• Op elke 3de nacht bij een verblijf binnen 17/10-8/11.
• Op de zondagnacht bij een verblijf van min. 3 nachten 
binnen 19/4-13/5 en 24/5-16/7.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-13/5, 24/5-16/7
en 17/10-8/11.
Zie infopagina’s.

TASTE MORE
Inbegrepen: 
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet
• een à la carte 4 gangendiner in het restaurant 
• een 3 gangendiner in de stube 
• welkomstbier in de eigen brouwerij
• wandel- en fietskaarten
Vanaf € 201 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie infopagina’s.

Duitsland  |  Moezel  |  Cochem  |  p. 30

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  25  10 
01/04-07/11  79  79  79  83  83  79
* 01/04-04/04 aankomst donderdag, vrijdag, vertrek maandag met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 05/04-12/05, 17/05-20/05, 24/05-07/11 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 2 nachten. 
* 13/05-16/05 aankomst donderdag, vertrek zondag met een minimumverblijf 
van 3 nachten. 
* 21/05-23/05 aankomst vrijdag, vertrek maandag met een minimumverblijf van 
3 nachten.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 5/4-13/5 en 25/10-8/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 16/5-21/5, 24/5-3/6 en 6/6-28/10.
Zie infopagina’s.
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FLAIR HOTEL WEINSTUBE LOCHNER ★★★ SUP

76947-B / DRS

WEIN HOTEL LANDSKNECHT ***
76015-B / DRI

Duitsland  |  Romantische Straße  |  Bad Mergentheim  |  p. 32

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
10/01-21/12  71  81  84
* 10/01-21/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Privégarage betalend. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 6/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 10/1-20/4 en 26/10-22/12.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 10/1-22/12.
Zie infopagina’s.

Duitsland  |  Rijn  |  St. Goar  |  p. 31

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
01/03-30/11  58  72  82
* 01/03-30/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
4 + 1: verblijf binnen 1/3-1/12.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: diner 
€ 28 per nacht per persoon vanaf 16 jaar. 
Kinderen t.e.m. 15 jaar eten van de kaart (betaling ter plaatse)

Duitsland  |  Sauerland  |  Willingen  |  p. 33

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
19/04-15/11  59  65  67  67
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 15 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis, op aanvraag. Huisdieren ca. € 8/nacht, op aanvraag.

WALDHOTEL WILLINGEN ★★★ SUP

76338-B / DSA

1 KIND GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension (bij min. 2 volbetalende personen in type 21, 
bij min. 3 volbetalende personen in type 22)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KORTING 20%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 19/4-11/7 
en 21/8-16/11.

KORTING 25%
Op een verblijf van min. 6 nachten binnen 11/7-21/8.
Zie infopagina's.
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LANDHOTEL ALBERS ★★★ SUP

76324-B / DSA
HOTEL GRÜNER WALD ★★★★ SUP

76681-B / DZW
HOTEL FRIEDERIKE ★★★★

76327-B / DSA

Duitsland  |  Sauerland  |  Willingen  |  p. 34

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:   22  11 
19/04-29/06   56  56 
30/06-16/10   62  62 
17/10-15/11   56  56
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Privégaragebox ca. € 5,50/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 7/
nacht.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 22): t.e.m. 16 jaar: -50%

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 11):
t.e.m. 14 jaar: gratis in halfpension, 15 t.e.m. 16 jaar: -50%

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 13/6-9/7 en 4/10-16/11.
3 + 1 / 5 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

Duitsland  |  Sauerland  |  Bödefeld  |  p. 35

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  23  10 
18/04-15/11  73  77  90  73
* 18/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks (behalve zaterdag) met een 
minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 14 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 18/4-13/5 en 3/10-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 13/5-3/10.
Zie infopagina’s.

Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Freudenstadt Lauterbad  |  p. 36-37

VOLPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  25  23  21  22  20  11 
01/04-07/11  120  125  135  135  135  135
* 01/04-09/04 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
5 nachten. 
* 10/04-12/05, 06/06-07/11 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten. 
* 13/05-05/06 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,20/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren max. 1, klein, ca. € 15/nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In volpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• -10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 16/3.
• -5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: aankomst op 2/11 en 3/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 18/4-13/5, 6/6-11/7 en 7/9-8/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL LÖWEN ★★★ SUP

76654-B / DZW
LANDHOTEL HIRSCHEN ★★★ SUP

76643-B / DZW
HOTEL HIRSCHEN ★★★★

76620-B / DZW

Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Baiersbronn  |  p. 38

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
01/04-18/04  93  97  105  102 
19/04-20/05  89  93  101  98 
21/05-30/09  93  97  105  102 
01/10-07/11  89  93  101  98
* 01/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-30/06 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 2 nachten. 
* 13/05-15/05, 21/05-23/05 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 4 nachten. 
* 01/07-05/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting  ca. € 1,30/nacht/persoon van 15 t.e.m 17 jaar, 
ca. € 2,60/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Privégarage ca. € 10/24u, in buurhotel 
Sackmann. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 19/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 5/4-6/9 en 29/10-8/11:
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 6/9-29/10:
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen  6/4-12/5, 16/5-6/9 en 28/10-8/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/4-8/11.
Zie infopagina’s.

Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Oberwolfach  |  p. 39

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  22  21  13  11 
01/02-20/12  83  98  97  110 
21/12-27/12  98  114  113  125
* 01/02-27/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,70/nacht/persoon vanaf 16 jaar. 
Privégarage ca. € 10/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 18 jaar: -40%

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 11):
t.e.m. 15 jaar: -40%

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/2-22/12: -10% bij boeking vóór 1/5.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/2-2/4, 6/4-13/5, 6/6-12/7
en 1/10-22/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/2-22/12.
Zie infopagina’s.

Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Glottertal  |  p. 40

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
03/01-31/03  84  94  105  84 
01/04-31/10  89  100  110  89 
01/11-19/12  84  94  105  84 
20/12-26/12  106  124  135  106
* 03/01-19/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten. 
* 20/12-26/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,60/nacht/persoon vanaf 16 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 3/1-2/4 en 1/11-20/12:
-5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig op de toeslagen).

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 3/1-1/4 en 1/11-20/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 3/1-20/12.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangendiner met keuze van hoofdgerecht. 
Kerstavonddiner inbegrepen. Het restaurant is gesloten op 
maandag, het diner wordt dan in de wijnstube aangeboden.
€ 34 per persoon per nacht 
Speciale prijzen voor kinderen.
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DER WALDFRIEDEN NATURPARKHOTEL ★★★ (*)

76640-B / DZW
HOTEL CHATEAU TILQUES ★★★

61425-B / FNP

Duitsland  |  Zwarte Woud  |  Herrenschwand  |  p. 41

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  21  26  24  23 
23/04-11/07  87  106  113  138 
12/07-14/08  93  113  119  145 
15/08-16/10  87  106  113  138 
17/10-14/11  78  97  103  129
* 23/04-14/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,20/nacht/persoon vanaf 12 jaar. 
Privégarage in het spahuis, ca. € 10/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren enkel in 
types 21 en 26, ca. € 10/nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In halfpension  
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  23/4-30/4 en 1/11-15/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen  23/4-23/7 en 12/8-5/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 17/7-21/8.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Frans Vlaanderen (Hauts de France)  |  Saint-Omer  |  p. 44

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  23  24  10 
19/04-30/04  69  79  79  120 
01/05-30/09  79  92  92  143 
01/10-15/11  69  79  79  120
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 13 jaar. Kinderbed 
gratis. Huisdieren ca. € 30/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10 %
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 1/5-1/10
(niet geldig op de toeslagen).

KORTING 15 %
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 19/4-1/5
en 1/10-16/11 (niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-1/5 en 1/10-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 29/4-4/10.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner. Kindermenu
t.e.m. 12 jaar. 
€ 36 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Frans-Vlaanderen (Hauts-de-France)  |  Recques-sur-Hem  |  p. 45

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:   22  23  10 
01/03-15/04 zo.-do.  72  85  118 
  vr.-za.  77  90  126 
16/04-26/10 zo.-do.  85  98  138 
  vr.-za.  94  106  151 
27/10-15/11 zo.-do.  72  85  118 
  vr.-za.  77  90  126
* 01/03-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 30/nacht.

HOTEL CHATEAU DE COCOVE ★★★★

61445-B / FNP

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/3-16/11
(niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: uitstekend 3 gangenkeuzediner. Kindermenu 
t.e.m. 10 jaar (hoofdgerecht en dessert).
€ 43 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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DOMAINE DU VAL 

61467-B / FPI

Frankrijk  |  Opaalkust (Hauts-de-France)  |  Hesdin-l'Abbé  |  p. 46

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
01/02-31/03  71  81  123 
01/04-30/04  71  81  123 
01/05-30/09  81  94  146 
01/10-20/12  71  81  123
* 01/02-20/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon. Kinderbed gratis. 
Huisdieren  ca. € 20/nacht.

HOTEL CHATEAU CLERY ★★★

61433-B / FNP

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/2-21/12
(niet geldig op de toeslagen).

KORTING 25%
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 1/2-26/4
en 1/10-21/12 (niet geldig op de toeslagen).

KORTING 50%
Op de 2de nacht met aankomst op zondag, maandag, dinsdag 
of woensdag bij een verblijf binnen 29/4-24/9
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
• 2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/2-26/4 en 1/10-21/12.
• 2 + 1 / 4 + 2: met aankomst op zondag, maandag of dinsdag 
bij een verblijf binnen 1/2-21/12.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: een 3 gangenkeuzediner. Kindermenu t.e.m. 
12 jaar. 
€ 36 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Halfpension niet mogelijk op zondag in februari en maart.

Frankrijk  |  Baai van de Somme (Hauts-de-France)  |  Saint-Valery-sur-Somme  |  p. 47

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
02/01-04/04  117  130  157 
05/04-30/09  147  165  190 
01/10-15/11  117  130  157
* 02/01-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,45/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

HOTEL DU PORT & DES BAINS ★★★

61468-B / FPI

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension

KORTING 10%
Op een verblijf van min.  2 nachten binnen 2/1-3/4 en 1/10-16/11.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen  2/1-3/4 en 1/10-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 2/1-16/11.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Baai van de Somme (Hauts-de-France)  |  Grand-Laviers  |  p. 48

LOGIES, prijs per woning per nacht

Types:     40  60 
29/01-01/04     66  73 
02/04-23/05     104  115 
24/05-30/06     84  99 
01/07-09/07     115  128 
10/07-20/08     139  165 
21/08-01/09     115  128 
02/09-14/10     84  99 
15/10-07/11     104  115 
08/11-16/12     66  73 
17/12-09/01     104  115 
* 29/01-16/07, 21/08-09/01 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 7 nachten. 
* 17/07-20/08 aankomst en vertrek woensdag, zaterdag, min. 7 nachten.

LOGIES, prijs per woning per weekend

Types:     40  60
29/01-01/04, 08/11-16/12    341  385
02/04-23/05, 01/07-08/07, 21/08-01/09, 15/10-07/11  460  506
24/05-30/06, 02/09-14/10    414  461 
09/07-16/07     480  544
Aankomst vrijdag, vertrek maandag, 3 nachten.

LOGIES, prijs per woning per midweek  

Types:     40  60 
29/01-01/04, 08/11-16/12    304  358 
02/04-23/05, 01/07-09/07, 21/08-01/09, 15/10-07/11  477  526 
24/05-30/06, 02/09-14/10    399  456 
10/07-16/07     555  678 
Aankomst maandag, vertrek vrijdag, 4 nachten.

LOGIES, prijs per woning per speciaal verblijf, 4 nachten 

Types:     40  60 
02/04-05/04, 21/05-24/05, 29/10-01/11, 30/12-02/01  586  613 
23/12-26/12     512  561 
Aankomst donderdag, vertrek maandag of aankomst vrijdag, vertrek dinsdag 
4 nachten.

LOGIES, prijs per woning per speciaal verblijf, 5 nachten 

Types:     40  60 
12/05-16/05     711  748 
10/11-15/11     474  533 
Aankomst woensdag, vertrek maandag, 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,80/nacht/persoon vanaf 13 jaar. Waarborg 
ca. € 200/woning. Badlinnen zelf meebrengen of ca. € 8/set. Keukenlinnen zelf 
meebrengen. Schoonmaakset ca. € 9/set. Eindschoonmaak zelf doen of ca. 
€ 48/type 40 en ca. € 53/type 60. Water, elektriciteit en verwarming inbegrepen. 
Openbare parking gratis. Kinderbed en -stoel op aanvraag, ca. € 3/stuk/nacht. 
Huisdieren ca. € 8/nacht.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/7-1/9:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 1/4.

KORTING 10%
Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 29/1-10/1.
Zie infopagina’s.
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RELAIS DU SILENCE LE CISE ★★★

61469-B / FPI
HOTEL VILLA MARINE ★★★

61517-B / FNM

HOTEL CHATEAU DE SISSI 

61532-B / FNM

Frankrijk  |  Baai van de Somme (Hauts-de-France)  |  Ault  |  p. 49

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
19/04-30/06  146  146  190  246 
01/07-31/08  176  176  221  308 
01/09-31/10  146  146  190  246 
01/11-15/11  95  95  139  144
* 19/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht. 
Bij aankomst op zaterdag: minimum 2 nachten.
* 01/11-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse te betalen: toeristenbelasting ca. € 1,15/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-1/7 en 1/9-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 29/6-4/9.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Normandië  |  Le Tréport  |  p. 50

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  24  10 
19/04-30/09  80  87  88  95  118 
01/10-28/10  72  79  81  84  107 
29/10-01/11  80  87  88  95  118 
02/11-10/11  72  79  81  84  107 
11/11-14/11  80  87  88  95  118 
15/11-15/11  72  79  81  84  107
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,15/nacht/persoon vanaf 12 jaar.  
Openbare parking gratis. Kinderbed gratis, op aanvraag. Huisdieren  ca. € 8/
nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension  
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/10-30/10 en 1/11-11/11:
-10% bij boeking min. 35 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

KORTING 50%
Op elke 3de nacht bij een verblijf binnen 19/4-13/5, 16/5-11/7 
en 1/9-11/11.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-13/5, 16/5-22/5, 24/5-1/6, 
1/7-11/7, 1/9-30/10 en 1/11-11/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Normandië  |  Sassetot-le-Mauconduit  |  p. 51

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  10 
19/04-28/09  113  134  151  168  155 
29/09-15/11  100  113  127  144  139
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL LE MANOIR DE MATHAN
61522-B / FNM

HOTEL DE PARIS ★★

61525-B / FNM

Frankrijk  |  Normandië  |  Crépon  |  p. 52

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  11 
01/03-30/04  62  81  101 
01/05-17/10  81  101  127 
18/10-15/11  62  81  101
* 01/03-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting t.e.m. 31/10: ca. € 0,50/persoon/nacht. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 8/nacht.

HOTEL FERME DE LA RANÇONNIERE  ★★★

61593-B / FNM

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/3-1/5 en 18/10-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 29/4-21/10.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Normandië  |  Crépon  |  p. 53

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
01/04-10/05  79  105  131 
11/05-20/09  92  111  157 
21/09-15/11  79  105  131
* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,50/nacht/persoon (tussen ca. 1/4-1/11). 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 8/nacht.

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 9/5-24/9.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/4-11/5 en 21/9-16/11.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Normandië  |  Courseulles-sur-Mer  |  p. 54

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  23  26  27  11 
19/04-30/04  50  55  67  50 
01/05-12/07  67  77  87  92 
13/07-22/08  71  81  91  96 
23/08-30/09  67  77  87  92 
01/10-15/11  50  55  67  50
* 19/04-30/06, 01/09-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 1 nacht. 
* 01/07-31/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,90/nacht/persoon vanaf 12 jaar. 
Openbare parking gratis. Kinderbed gratis. Huisdieren klein, ca. € 6/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension of gastronomisch halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 23):
t.e.m. 18 jaar: -20% (tussen 1/12-31/12 en 1/1-19/4)

EARLY BOOKING
-10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 2/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

ALLEENREISVOORDEEL
Geldig tussen 19/4-1/5 en 1/10-16/11: geen toeslag.

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 2 nachten binnen 1/10-16/11.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2:verblijf binnen 1/10-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-13/7 en 23/8-16/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Gastronomisch halfpension: keuze uit gastronomisch menu 
(4 gangen) of zeevruchtenschotel of à-la-cartemenu (3 gangen). 
1 aperitief tijdens je verblijf inbegrepen
€ 20 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL DE DIANE ★★★★

61636-B / FBR

Frankrijk  |  Normandië  |  Bagnoles-de-l'Orne  |  p. 55

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  21  20  22 
15/02-30/04  59  116  116 
01/05-31/10  87  131  131 
01/11-15/12  59  116  116
* 15/02-15/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

HOTEL LE MANOIR DU LYS ★★★★

61540-B / FNM

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KORTING 50%
Op elke 2de nacht bij een verblijf binnen 15/2-1/5 en 4/11-16/12 
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 15/2-1/5 en 1/9-16/12.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 29/4-4/9.
(Niet geldig op de toesalgen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner. Op maandag sluit het 
 restaurant, het diner kan dan genomen worden in een Bib 
Gourmand restaurant (op ca. 2 km), inclusief 1 karaf wijn, 
water en koffie. 
Kindermenu t.e.m. 12 jaar (ook 3 gangen met keuze).
€ 49 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Bretagne  |  St-Méloir-des-Ondes  |  p. 56

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  12  11 
20/02-09/07  89  98  123  161  179 
10/07-27/08  101  112  140  184  205 
28/08-22/10  89  98  123  161  179 
23/10-29/10  101  112  140  184  205 
30/10-27/11  89  98  123  161  179
* 20/02-27/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,98/nacht/persoon. Kinderbed en -stoel 
gratis. Huisdieren ca. € 17/nacht.

HOTEL MAISON TIREL GUERIN ★★★★

61621-B / FBR

1 KIND GRATIS (0-14 JAAR)
In kamer met ontbijt (type 22)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
5 + 1: verblijf binnen 20/2-10/7 en 28/8-28/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: een 3 gangendiner. Niet mogelijk op maandag
en woensdag
€ 40 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Bretagne  |  Cap Fréhel  |  p. 57

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  10 
06/02-31/03  60  69  73  73  105 
01/04-31/05  72  81  89  89  129 
01/06-30/06  76  86  93  93  137 
01/07-31/08  83  93  103  103  150 
01/09-30/09  76  86  93  93  137 
01/10-31/10  66  75  80  80  116 
01/11-13/11  60  69  73  73  105
* 06/02-13/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. 
€ 8/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-15% bij boeking min. 60 dagen vóór aankomst
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen  6/2-15/6 en 31/8-14/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen  8/6-14/7 en 24/8-7/9.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag. 
Halfpension: 3 gangendiner. Kindermenu (2 gangen)
t.e.m. 12 jaar.
30 € per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL AR MILIN’ ★★★

61643-B / FBR
HOTEL DE LA POINTE DE MOUSTERLIN ★★★

61646-B / FBR
HOTEL-SPA DU TUMULUS ★★★

61648-B / FBR

Frankrijk  |  Bretagne  |  Châteaubourg  |  p. 58

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
01/04-02/10  87  92  114  130
* 01/04-02/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: kinderbed, -bad en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension

KORTING 25%
Op de 2de nacht bij een verblijf binnen 1/4-3/10.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/4-3/10.
2 + 2 / 4 + 4: verblijf binnen 1/4-18/4.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Bretagne  |  Fouesnant  |  p. 59

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  10 
01/03-29/04  95  95  104  104  119 
30/04-11/07  98  98  109  109  122 
12/07-31/08  105  105  120  120  132 
01/09-11/09  98  98  109  109  122 
12/09-13/11  95  95  104  104  119
* 01/03-13/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,20/nacht/persoon vanaf 13 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/3-14/11:
-10% bij boeking van min. 4  nachten vóór 2/4.
• Geldig tussen 1/5-14/11:
-5% bij boeking van min. 4 nachten vóór 2/5.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Bretagne  |  Carnac  |  p. 60-61

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  25  26  27  10 
15/01-01/04  69  89  98  116  120 
02/04-04/04  111  128  149  163  207 
05/04-29/04  84  99  114  144  151 
30/04-01/05  111  128  149  163  207 
02/05-06/05  84  99  114  144  151 
07/05-08/05  111  128  149  163  207 
09/05-11/05  84  99  114  144  151 
12/05-14/05  111  128  149  163  207 
15/05-20/05  84  99  114  144  151 
21/05-23/05  111  128  149  163  207 
24/05-13/07  84  99  114  144  151 
14/07-31/08  111  128  149  163  207 
01/09-30/09  84  99  114  144  151 
01/10-17/12  69  89  98  116  120
* 15/01-17/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed 
gratis. Huisdieren niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 15/1-2/4, 5/4-30/4, 2/5-7/5, 16/5-21/5, 24/5-2/8 
en 22/8-18/12: -15% bij boeking vóór 1/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 15/1-2/4, 5/4-30/4, 2/5-7/5, 
 16/5-21/5, 24/5-2/8 en 22/8-18/12 (niet geldig op de toe slagen).
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: een 3 gangendiner. Kindermenu t.e.m. 12 jaar.
€ 30 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL DOMAINE CHATEAU DU FAUCON ★★★★

63461-B / FCA
HOTEL LE CLOS DE MUTIGNY ★★★

63416-B / FCA
WELLNESS HOTEL DU PARC ALSACE ★★★

63222-B / FEL

Frankrijk  |  Champagne-Ardenne (Grand-Est)  |  Sedan  |  p. 62

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:   20  21 
01/04-30/09 zo.-vr.  105  149 
  za.  123  170 
01/10-31/10 zo.-vr.  89  124 
  za.-  104  145
* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,21/nacht/persoon vanaf 12 jaar. 
Kinderbed ca. € 19/nacht. Huisdieren ca. € 20/nacht.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
2 + 1: met aankomst op zondag, maandag of dinsdag en 
 vertrek op woensdag, donderdag of vrijdag bij een verblijf 
 binnen 1/4-1/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: gastronomisch 3 gangenkeuzediner. 
€ 55 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

RELAX MORE
Inbegrepen: 
• één overnachting met ontbijtbuffet 
• champagne op de kamer bij aankomst
• 7 gangendiner van gastronomisch niveau
• toegang tot de privéspa (1u/kamer/verblijf)
Vanaf € 227 per persoon
Zie ook ‘PROMO’.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Champagne-Ardenne (Grand-Est)  |  La Chaussée sur Marne  |  p. 63

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21 
06/01-18/04  54  60 
19/04-07/11  57  65 
08/11-22/12  54  60
* 06/01-22/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,60/nacht/persoon. Kinderbed gratis, op 
aanvraag. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-13 JAAR)
In kamer met ontbijt of in halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 6/1-2/4, 5/4-19/4 en 8/11-23/12.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner. Niet mogelijk op zondag + 14/2, 
5/4 en 24/5.
€ 25 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

TASTE MORE
Inbegrepen: 
• aankomst: maandag t.e.m. vrijdag
• verblijf in type 20
• twee overnachtingen met ontbijt
• 1ste avond: 3 gangenkeuzediner 
• 2de avond: champagneaperitief + gastronomisch 4 gangendiner
• bezoek aan een champagnekelder in de omgeving
Vanaf € 175 per persoon

Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Niederbronn-les-Bains  |  p. 64

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
19/04-15/11  82  92  92
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,25/nacht/persoon vanaf 13 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

1 KIND GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 28 dagen voor aankomst.

50-PLUS
• -15% voor 50-plussers bij aankomst op zondag.
• -10% voor 50-plussers.
(Cumuleerbaar met ‘GRATIS NACHTEN’)

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL AUX 3 ROSES ★★★

63248-B / FEL
HOTEL AU LION D’OR ★★★

63236-B / FEL
PARC HOTEL & SPA ★★★

63354-B / FEL

Frankrijk |  Elzas (Grand-Est)  |  La Petite Pierre  |  p. 65

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  23  22  10 
19/04-06/07  65  74  85  77 
07/07-26/08  67  76  87  79 
27/08-22/10  65  74  85  77 
23/10-15/11  60  67  78  70
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Openbare 
parking gratis. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 6/nacht, max. 1, enkel 
toegelaten in type 20, 22 en 10, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-15% bij boeking min. 14 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 3 + 2: verblijf binnen  19/4-13/5, 16/5-22/5 en 24/5-16/11.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  La Petite Pierre  |  p. 66

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  10 
19/04-15/11  99  108  134  169  121
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse te betalen: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 12 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen  19/4-30/4, 2/5-13/5, 16/5-22/5, 
24/5-13/8 en 16/8-16/11.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Wangenbourg  |  p. 67

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
01/04-05/04  83  88  103 
06/04-12/05  80  85  100 
13/05-17/05  83  88  103 
18/05-20/05  80  85  100 
21/05-25/05  83  88  103 
26/05-07/07  80  85  100 
08/07-12/09  83  88  103 
13/09-31/10  80  85  100
* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/persoon/nacht. Privégarage ca. € 8/24u. 
Openbare parking gratis. Kinderbed gratis, op aanvraag. Huisdieren niet 
toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s, behalve ‘55-plus’).

55-PLUS
-10% voor 55-plussers bij aankomst op zondag of maandag.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 6/4-3/5.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/4-8/7 en 13/9-1/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/4-1/11.
Zie infopagina’s.
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HOSTELLERIE ST-FLORENT ★★

63355-B / FEL
HOTEL LE VERGER DES CHATEAUX ★★★

63241-B / FEL
HOSTELLERIE LA FERME DU PAPE ★★★

63245-B / FEL

Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Oberhaslach  |  p. 68

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:   20  11 
19/04-17/11 zo.-do.  48  70 
  vr.-za.  52  73
* 19/04-17/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,66/persoon/nacht.
Kinderbed gratis. Huisdieren max. 1, klein, ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-9 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-8% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
2 + 1: met aankomst op zondag bij een verblijf binnen 19/4-18/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-18/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.   
Halfpension: 3 gangendiner. Het restaurant is gesloten op 
zondagavond (geen halfpension mogelijk).
€ 18 per persoon per nacht.
Speciale prijzen voor kinderen

Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Dieffenthal  |  p. 69

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
19/04-15/11  80  83  85  85
* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,05/nacht/persoon. Kinderbed gratis 
(zonder bedlinnen). Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-30/4, 2/5-13/5, 16/5-22/5
en 24/5-16/11.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Elzas (Grand-Est)  |  Eguisheim  |  p. 70

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
19/04-31/10  85  98  117 
01/11-15/11  73  84  98
* 19/04-12/05, 16/05-21/05, 24/05-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 1 nacht. 
* 13/05-15/05, 22/05-23/05 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/11-16/11:
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 19/4-1/11:
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-30/4, 2/5-13/5, 16/5-22/5, 
24/5-3/9 en 10/10-16/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL LE VETINE ★★★

63315-B / FEL
HOTEL LA RESIDENCE ★★★

63345-B / FEL
AUBERGE DE LA VIGOTTE ★★

63346-B / FEL

Frankrijk  |  Vogezen (Grand-Est)  |  Le Valtin  |  p. 71

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  23  10 
11/05-16/10  77  81  114
* 11/05-16/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 11/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 11/5-14/5, 16/5-3/7 en 1/9-17/10.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 13/5-17/5 en 3/7-1/9.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  | Vogezen (Grand-Est)  |  Le Val d'Ajol  |  p. 72

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
19/04-30/06  51  57  67  76 
01/07-31/08  51  57  67  76 
01/09-15/11  51  57  67  76
* 19/04-16/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed 
gratis op aanvraag. Huisdieren ca. € 6/nacht.

EARLY BOOKING
-20% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-6/7 en 31/8-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 6/7-31/8.
(Niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

ADVANTAGE
Inbegrepen: 
• aankomst maandag t.e.m. zaterdag
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet
• 1x 3 gangendiner
Opmerking: het diner neem je op een dag naar keuze,
maar bij aankomst op zaterdag wordt het diner geserveerd
op zaterdagavond.
€ 102 per persoon
Zie infopagina’s.

TASTE MORE
Inbegrepen: 
• aankomst maandag t.e.m. vrijdag
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet
• 4 gangendiner ‘Menu Terroir’ + aperitief
• diner ‘Menu Découverte’ + kir
Opmerking: kinderen t.e.m. 11 jaar krijgen het normale
halfpension.
Vanaf € 166 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangendiner. Op zondagavond enkel mogelijk 
tussen 1/7-31/8.
€ 28 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Vogezen (Grand-Est)  |  Le Val d'Ajol  |  p. 73

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  26  21  22  24  10 
01/04-15/11  53  60  66  73  53
* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,80/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 8/nacht.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst boekt 
( cumuleerbaar met de andere promo’s).

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag op kamertype 26.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/4-16/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL LE RELAIS DES LANDES ★★★★

61730-B / FLO

HOTEL AUX VIEUX REMPARTS ★★★

63114-B / FBO
RELAIS DES TROIS CHATEAUX ★★★★

61720-B / FLO

Frankrijk  |  Vallée de la Loire (Centre-Val de Loire)  |  Ouchamps  |  p. 76

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 6/3-2/4 en 1/10-21/11:
-20% bij boeking  min.  90 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 6/3-10/7 en 22/8-21/11:
-15% bij boeking min.  90 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 6/3-21/11:
-12% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  6/3-1/5 en 1/10-21/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 6/3-21/11.
Zie infopagina’s.

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  23  21  10 
06/03-31/03  118  135  126  180 
01/04-30/09  137  157  154  217 
01/10-20/11  118  135  126  180
* 06/03-20/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. €1,21/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

Frankrijk  |  Vallée de la loire (Centre-Val de Loire)  |  Cour-Cheverny  |  p. 77

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  23  20/21  22  11  10 
13/03-01/04  76  96  131  135  141 
02/04-31/10  91  117  157  165  171 
01/11-13/11  76  96  131  135  141
* 13/03-13/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 25/nacht.

GRATIS PERSONEN
3de persoon (type 22): gratis in kamer met ontbijt

EARLY BOOKING
Geldig tussen 13/3-14/11: -10% bij boeking vóór 1/4
(niet  geldig op de toeslagen, niet geldig op zaterdagnacht).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 13/3-2/4 en 6/4-1/5.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 2/5-12/5, 16/5-22/5, 24/5-5/7
en 29/8-14/11.
(Niet geldig op de toeslagen, niet geldig op zaterdagnacht).
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: diner ‘Menu du jour’. Kindermenu t.e.m. 11 jaar.
€ 24 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Halfpension plus: (vanaf 12 jaar) 3 gangendiner ‘Menu 
découverte’. 
€ 35 per persoon per nacht.

Frankrijk  |  Bourgogne-Franche-Comté  |  Provins  |  p. 78

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  26  10 
15/01-14/04  76  96  109  122  141 
15/04-15/07  83  102  115  128  147 
16/07-24/08  76  96  109  122  141 
25/08-05/11  83  102  115  128  147 
06/11-15/12  76  96  109  122  141
* 15/01-15/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,82/nacht/persoon vanaf 13 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig op de toeslagen).

KORTING 50%
Op elke 3de nacht bij een verblijf binnen 15/1-16/12
(niet  geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 15/1-16/12
(niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension:  3 gangenkeuzediner ‘Plaisir’
€ 33 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Gastronomisch halfpension: 3 gangenkeuzediner ‘Gourmand’
€ 44 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOSTELLERIE DE LA TOUR D’AUXOIS ★★★

63118-B / FBO
HOTEL LES URSULINES ★★★★

63194-B / FBO
HOTEL CHAMPS FLEURIS ★★★★

60143-B / FPS

Frankrijk  |  Bourgogne-Franche-Comté  |  Saulieu  |  p. 79

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
02/04-30/06  60  68  108 
01/07-31/08  65  73  118 
01/09-30/09  60  68  108 
01/10-24/10  50  57  90
* 02/04-24/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,60/nacht/persoon. Kinderbed gratis. 
Huisdieren ca. € 10/nacht. Openbare parking gratis.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen  2/4-1/5 en 1/10-25/10.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  2/4-1/7 en 1/9-25/10.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag. 
Halfpension: 3 gangenkeuzediner (op maandag is het restaurant 
gesloten, het diner wordt dan in een ander restaurant 
 geserveerd).
€ 32 per persoon per nacht

Frankrijk  |  Bourgogne-Franche-Comté  |  Autun  |  p. 80

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22 
02/01-30/04  59  75  105 
01/05-30/06  70  85  110 
01/07-31/08  75  95  115 
01/09-31/10  70  85  110 
01/11-23/12  59  75  105
* 02/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/persoon/nacht.  Kinderbed gratis, op 
aanvraag. Privégarage ca. € 7/24u.Buurtparkeergelegenheid gratis.
Huisdieren ca. € 7/nacht.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen  2/1-1/7 en 1/9-24/12.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/7-1/9.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Savoie Mont Blanc  |  Morzine  |  p. 81

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  23  25  24  10 
22/06-03/07  93  93  122  110 
04/07-15/07  97  111  124  119 
16/07-17/08  110  123  136  136 
18/08-03/09  93  107  118  110
* 22/06-09/07, 19/07-03/09 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten. 
* 10/07-18/07 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed 
gratis. Huisdieren gratis toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-13 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
Zie infopagina’s.
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HOTEL CHATEAU DE CANDIE ★★★★

63712-B / FSA
GRAND HOTEL MONTESPAN TALLEYRAND ★★★

63070-B / FAC

Frankrijk  |  Savoie  |  Chambéry  |  p. 82

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  22  23 
01/03-11/05  101  158 
12/05-29/08  114  179 
30/08-20/12  101  158
* 01/03-20/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis, op aanvraag. Huisdieren ca. € 15/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
in kamer met ontbijt en halfpension

GRATIS PERSONEN
3de tot 5de persoon: gratis in kamer met ontbijt

KORTING 30%
Op een verblijf van min.  5 nachten binnen 1/3-21/12.

GRATIS NACHTEN
2 + 1: verblijf binnen 1/3-21/12.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: tweegangendiner (voor- en hoofdgerecht of 
hoofdgerecht + dessert) op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Vijfgangendiner met regionale producten op zaterdag, 
zondag en woensdag. Met water en koffie voor TUI-klanten.
Kinderen t.e.m. 14 jaar: aangepast 3 gangenmenu. 
Vanaf € 21 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Auvergne-Rhône-Alpes  |  Bourbon l'Archambault  |  p. 83

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  10 
01/04-30/10  82  95  115
* 01/04-30/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse toeristenbelasting ca. € 0,75/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Parking 
in de straat gratis. Privégarage ca. € 6/24u. Huisdieren ca. € 6/nacht, melden 
bij reservering.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen  1/4-1/6 en 13/9-31/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen  1/4-16/6 en 1/9-31/10.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Auvergne-Rhône-Alpes  |  Ygrande  |  p. 84

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  22  23  21  11 
02/04-30/04  115  135  154  175 
01/05-30/06  122  142  161  189 
01/07-31/08  129  149  168  203 
01/09-30/09  122  142  161  189 
01/10-31/10  115  135  154  175
* 02/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed 
gratis. Huisdieren gratis.

CHATEAU D’YGRANDE ★★★★

63038-B / FAC

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen  2/4-1/7 en 1/9-1/11.
5 + 1 / 10 + 2: verblijf binnen 2/4-1/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL AUBERGE LA TOMETTE ★★★

63037-B / FAC
HOSTELLERIE DE CHARME LE MAS DU TERME ★★★★

63020-B / FGC

GÎTES DE CHARME LE MAS DU TERME
63021-B / FGC

Frankrijk  |  Auvergne-Rhône-Alpes  |  Vitrac  |  p. 85

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  10 
02/01-02/04  71  85  94 
03/04-12/05  76  90  97 
13/05-09/07  81  95  100 
10/07-27/08  86  100  100 
28/08-17/09  81  95  100 
18/09-22/10  76  90  97 
23/10-18/12  71  85  94
* 02/01-18/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,95/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed en stoel gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 1.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• -20% bij boeking vóór 1/3 (niet geldig in type 22).
• -10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  2/1-10/7 en 28/8-19/12.
5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen  2/1-13/5 en 18/9-19/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 2/1-19/12.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Ardèche (Occitanie)  |  Barjac  |  p. 86

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  25  24  21  10 
12/03-29/04  72  78  127  134  150  125 
30/04-08/07  89  97  154  162  183  159 
09/07-27/08  104  119  186  201  221 - 
28/08-18/09  89  97  154  162  183  159 
19/09-19/11  72  78  127  134  150  125
* 12/03-08/07, 28/08-19/11 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 1 nacht. 
* 09/07-27/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,45/nacht/persoon vanaf 12 jaar. 
Kinderbed ca. € 15/nacht, op aanvraag. Huisdieren ca. € 9/nacht, op aanvraag, 
niet toegelaten in type 24 en 21.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen  12/3-25/4, 5/6-10/7 en 22/8-20/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner. Kindermenu t.e.m. 11 jaar.
€ 41 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Ardèche (Occitanie)  |  Barjac  |  p. 87

GRATIS NACHTEN
12 + 2: verblijf binnen 13/3-29/5 en 11/9-20/11.
Zie infopagina’s.

LOGIES, prijs per woning per nacht

Types:  50 
13/03-02/07  83 
03/07-09/07  127 
10/07-16/07  156 
17/07-20/08  213 
21/08-27/08  156 
28/08-03/09  127 
04/09-19/11  83
* 13/03-19/11 aankomst en vertrek zaterdag met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,90/persoon/nacht. Geen waarborg. 
Bedlinnen zelf meebrengen of ca. € 12/persoon/wissel. Badlinnen zelf 
meebrengen of ca. € 13/persoon/wissel. Keukenlinnen zelf meebrengen. 
Eindschoonmaak zelf doen of ca. € 58/woning. Water, gas en verwarming 
inbegrepen. Kinderbed ca. € 35/week, op aanvraag. Huisdieren ca. € 54/week, 
max.  30 kg.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Ontbijt: ontbijtbuffet
€ 18 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Halfpension: ontbijtbuffet en 3-gangendiner
€ 59 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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DOMAINE DE SERRE LONG 

62780-B / FAR
HOTEL LE MONASTÈRE DE SAINT-MONT ★★★★

63863-B / FGE
HOTEL LE CATALAN ★★★

62216-B / FRO

Frankrijk  |  Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes)  |  St-Maurice-d'Ibie  |  p. 88

LOGIES, prijs per woning per nacht

Types:  31  40  63 
01/01-03/04  44  51  58 
04/04-11/05  48  54  59 
12/05-24/05  geen verblijf mogelijk 
25/05-11/06  48  54  59 
12/06-25/06  46  50  58 
26/06-02/07  57  70  77 
03/07-09/07  68  89  100 
10/07-13/08  78  116  134 
14/08-20/08  71  109  124 
21/08-27/08  68  78  98 
28/08-03/09  57  70  77 
04/09-10/09  46  50  58 
11/09-31/12  44  51  58
* 01/01-02/07, 28/08-10/09 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten. 
* 03/07-27/08 aankomst en vertrek zaterdag met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,88/nacht/persoon vanaf 13 jaar. Geen 
waarborg. Bedlinnen zelf meebrengen of ca. € 6/set. Badlinnen zelf meebrengen 
of ca. € 3/set. Keukenlinnen zelf meebrengen of ca. € 2/set. Eindschoonmaak 
zelf doen of ca. € 40/woning. Verwarming ca. € 5/dag. Water en elektriciteit 
inbegrepen. Kinderset (bed, bad, stoelverhoger en stoel) ca. € 15/week, op aanvraag. 
Huisdieren enkel honden, ca. € 25/week, max. 1, max. 10 kg, op aanvraag.

EARLY BOOKING
• -15% bij boeking van min.14 nachten vóór 2/4.
• -10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 2/4.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen  1/1-3/7 en 28/8-1/1.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Gers (Occitanie)  |  Saint-Mont  |  p. 89

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  23  20  21  22 
03/01-30/06  90  105  120  135 
01/07-24/07  105  120  135  150 
25/07-15/08  130  140  155  175 
16/08-31/08  105  120  135  150 
01/09-22/12  90  105  120  135
* 03/01-22/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren klein, gratis.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 1/4
(cumuleerbaar met de andere  promo’s).

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 3/1-1/7 en 1/9-23/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 3/1-23/12.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Roussillon   |  Banyuls-sur-Mer  |  p. 90-91

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  10 
02/01-30/04  70  78 
01/05-31/05  76  89 
01/06-14/07  82  96 
15/07-31/07  94  109 
01/08-31/08  105  122 
01/09-15/10  76  91 
16/10-23/12  70  78
* 02/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 5 jaar. Privégarage 
ca. € 7/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 8/nacht.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 2/1-1/6, 23/6-16/7 en 16/9-24/12:
-10% bij boeking vóór 1/4.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 2/1-1/5 en 16/10-24/12.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Volpension: 4 gangenlunch.
€ 21 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL LE BELVEDERE ★★★

62967-B / FTL
HOSTELLERIE LA CHARMILLE ★★★

62942-B / FLC

Frankrijk  |  Tarn-et-Garonne (Occitanie)  |  Lauzerte  |  p. 92

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  21  22  23  10 
02/01-30/06  90  118  112  143 
01/07-31/08  107  128  128  174 
01/09-23/12  90  118  112  143
* 02/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis, op aanvraag. Huisdieren ca. € 5/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension (bij min. 2 volbetalende personen in type 22,
bij min. 3 volbetalende personen in type 23)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/7-1/9: -10% bij boeking vóór 1/4.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 5 + 2: verblijf binnen  2/1-1/7 en 1/9-24/12.
Zie infopagina’s.

Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot | Padirac | p. 93

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  21  22  10 
28/03-31/03  80  82  110 
01/04-30/06  91  93  120 
01/07-31/08  92  94  130 
01/09-30/09  91  93  120 
01/10-12/10  80  82  110
* 28/03-12/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,99/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Buurtparking gratis. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren klein, max. 1, op 
aanvraag, ca. € 25/verblijf.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 28/3-1/7 en 1/9-13/10.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Vallées de la Dordogne  |  Bretenoux  |  p. 94

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  10 
24/04-09/07  74  107 
10/07-28/08  84  118 
29/08-25/09  74  107
* 24/04-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,77/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

DOMAINE DE GRANVAL 

62914-B / FLC

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 24/4-9/7 en 29/8-26/9.
Zie infopagina’s.
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HOTEL MANOIR DU GRAND VIGNOBLE ★★★

62813-B / FDP
DOMAINE DE FOMPEYRE ★★★

61963-B / FGL
HOTEL LE CRO-MAGNON ★★★

62821-B / FDP

Frankrijk  |  Vallées de la Dordogne  |  Les Eyzies-de-Tayac  |  p. 95

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
03/04-30/06  84  86  101 
01/07-14/09  86  91  101 
15/09-31/10  84  86  101
* 03/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 5/nacht, max. 1.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 3/4-1/7 en 15/9-1/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 3/4-1/11.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Vallées de la Dordogne et du Lot  |  Bergerac - St Julien-de-Crempse  |  p. 96

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  23  10 
02/04-18/04  67  80  82  97 
19/04-31/05  67  80  82  97 
01/06-24/06  74  89  91  104 
25/06-09/07  74  89  91  104 
10/07-30/07  79  96  98  109 
31/07-15/08  79  96  98  109 
16/08-12/09  74  89  91  104 
13/09-28/10  67  80  82  97 
29/10-10/11  67  80  82  97
* 02/04-10/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,72/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 7/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension (geldig tussen 2/4-19/4, 25/6-31/7
en 29/10-11/11)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 18 jaar: -30%

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  2/4-1/6 en 13/9-11/11.
5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen  2/4-10/7 en 16/8-11/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 2/4-11/11.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Gironde (Nouvelle Aquitaine)  |  Bazas  |  p. 97

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  24  25  26 
03/01-30/04  89  95  103 
01/05-30/09  103  102  129 
01/10-06/11  89  95  103
* 03/01-29/06, 01/09-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten. 
* 30/06-31/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon.  Kinderbed gratis. 
Huisdieren ca. € 8/nacht, max. 1.

EARLY BOOKING
-15% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.

KORTING 10%
Op een verblijf van min. 5 nachten binnen 3/1-1/6 en 31/8-7/11.

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 3/1-1/6 en 31/8-7/11.

KORTING 20%
Op een verblijf van min. 10 nachten binnen 3/1-1/6 en 31/8-7/11.
Zie infopagina’s.
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HOTEL LE VIEUX LOGIS ★★★

62072-B / FPY
HOTEL LE PRE GALOFFRE ★★★

62437-B / FPR
VILLA REGALIDO ★★★★

62337-B / FPR

Frankrijk  |  Pyreneëen  |  Lestelle-Bétharram  |  p. 98

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  23  10 
17/04-31/05  -  58  58  44 
01/06-11/09  43  58  58  44 
12/09-09/10  -  58  58  44
* 17/04-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,55/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis, op aanvraag. Huisdieren ca. € 8/nacht.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen  17/4-1/5 en 1/9-10/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 17/4-1/6.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Provence  |  Nîmes  |  p. 99

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  24  22  10 
15/01-15/12  53  53  65  70  103
* 15/01-15/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 10 jaar. Kinderbed 
gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

EARLY BOOKING
-15% bij boeking vóór 16/3.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  15/1-10/7 en 16/8-16/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 15/1-1/8.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: mogelijk tussen 1/6-1/10:
3 gangendiner met streekproducten.
€ 35 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Provence  |  Fontviellie  |  p. 100

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21 
15/01-30/04  91  127 
01/05-30/09  116  155 
01/10-15/12  91  127
* 15/01-15/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/persoon vanaf 10 jaar. 
Privéparking ca. € 15/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht.

EARLY BOOKING
-15% bij boeking vóór 16/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 15/1-31/3 en 1/10-16/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 15/1-16/12.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag, tussen 1/5-30/9.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner. Het restaurant is gesloten 
op zondagavond; het diner wordt dan aangeboden in een 
naburig restaurant. 
€ 44 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL LA BASTIDE DU CALALOU ★★★★

62418-B / FPR
HOTEL ABBAYE DE SAINTE CROIX ★★★★

62342-B / FPR
HOSTELLERIE BERARD & SPA ★★★★

62536-B / FAZ

Frankrijk  |  Provence  |  Moissac-Bellevue  |  p. 101

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  23  24  10 
03/01-28/03  108  112  127  136  160 
29/03-29/04  114  119  133  162  165 
30/04-02/07  131  136  159  187  184 
03/07-28/08  143  148  184  209  214 
29/08-25/09  131  136  159  187  184 
26/09-05/11  114  119  133  162  165 
06/11-17/12  108  112  127  136  160
* 03/01-17/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht, max. 5 kg.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension (geldig tussen 3/1-3/7 en 29/8-18/12)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 2/2.

60-PLUS
-5% voor 60-plussers (cumuleerbaar met ‘Gratis nachten’).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 3/1-1/5 en 1/11-18/12.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 3/1-29/5 en 26/9-18/12.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 3/1-3/7 en 28/8-18/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 27/6-10/7 en 21/8-4/9.
Zie infopagina’s.

Frankrijk  |  Provence  |  Salon-de-Provence  |  p. 102-103

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  21  22  23 
01/03-01/04  107  133  164 
02/04-05/04  153  184  215 
06/04-29/04  128  153  184 
30/04-02/05  153  184  215 
03/05-06/05  128  153  184 
07/05-09/05  153  184  215 
10/05-12/05  128  153  184 
13/05-16/05  153  184  215 
17/05-20/05  128  153  184 
21/05-24/05  153  184  215 
25/05-27/05  128  153  184 
28/05-30/05  153  184  215 
31/05-05/07  128  153  184 
06/07-31/08  153  184  215 
01/09-21/10  128  153  184 
22/10-31/10  107  133  164
* 01/03-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,27/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren klein, max. 1, ca. € 10/nacht.

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 1/3-10/7 en 19/8-1/11:
-25% bij boeking vóór 1/4.
• Geldig tussen 1/3-10/7 en 19/8-1/11:
-15% bij boeking vóór 1/5.
• Geldig tussen 1/3-10/7 en 19/8-1/11:
-10% bij boeking vóór 1/5.
(Niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/3-10/7 en 19/8-1/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/3-1/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner ‘Menu de l’abbaye’. Kindermenu 
t.e.m. 12 jaar. Verblijf tussen 1/3-31/3 en 15/10-1/11: glas kir 
(frisdrank voor een kind) als aperitief voor het diner.
€ 43 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  La Cadière d'Azur  |  p. 104

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
12/02-02/04  102  148  145 
03/04-12/05  115  166  160 
13/05-15/05  126  200  177 
16/05-20/05  115  166  160 
21/05-23/05  126  200  177 
24/05-02/07  115  166  160 
03/07-04/09  126  200  177 
05/09-30/10  115  166  160 
31/10-15/12  102  148  145
* 12/02-02/04, 31/10-15/12 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten. 
* 03/04-30/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,21/nacht/persoon vanaf 3 jaar. 
Privégarage ca. € 18/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren klein, ca. € 25/nacht.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

55-PLUS
Geldig tussen 12/2-3/7 en 5/9-16/12:
-10% indien min. 1 persoon op de kamer 55-plusser is.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 12/2-3/7 en 5/9-16/12.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/7-1/8.
5 + 1 / 10 + 2: verblijf binnen 12/2-16/12.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner opgediend in restaurant 
Bérard of Bistro de Jef.
€ 53 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOSTELLERIE DU CIGALOU ★★★

62589-B / FAZ
HOTEL LE PROVENÇAL ★★★

62561-B / FAZ
HOTEL L’ESTIRADO ★★★

62549-B / FAZ

Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Bormes-les-Mimosas  |  p. 105

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
22/01-08/04  54  54  54  94 
09/04-08/07  64  64  64  104 
09/07-25/08  84  84  84  124 
26/08-30/10  64  64  64  104 
31/10-17/12  54  54  54  94
* 22/01-17/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/persoon vanaf 12 jaar. 
openbare parking: gratis. Kinderbed en -stoel gratis, op aanvraag. Huisdieren 
gratis, max. 1, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In kamer met ontbijt (type 21)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 22/1-1/7 en 7/9-18/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 27/6-14/7 en 16/8-11/9.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: mediterraan 3 gangendiner. Kindermenu
t.e.m. 14 jaar. 
€ 44 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Les Issambres  |  p. 106

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  12  11 
20/03-30/05  52  52  65  65  89  102 
31/05-08/07  66  66  84  84  112  124 
09/07-29/08  74  74  93  93  124  - 
30/08-30/09  66  66  84  84  112  124 
01/10-30/10  52  52  65  65  89  102
* 20/03-08/07, 30/08-30/10 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 1 nacht. 
* 09/07-29/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 13 jaar. 
Kinderbed gratis, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 12/11):
t.e.m. 12 jaar: gratis in kamer met ontbijt

EARLY BOOKING
Geldig tussen 10/7-1/9: -10% bij boeking van een verblijf van 
min. 2 nachten min. 45 dagen voor aankomst
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 20/3-10/7 en 1/9-31/10.
5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen 20/3-10/7 en 1/9-31/10 
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner.
€ 39 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen

Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Les Adrets-de-l'Estrérel  |  p. 107

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  10 
13/02-09/04  70  108 
10/04-25/06  76  114 
26/06-12/09  86  127 
13/09-30/10  76  114 
31/10-20/11  70  108
* 13/02-02/07, 28/08-20/11 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 03/07-27/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/persoon vanaf 16 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 5/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In halfpension

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20):
11 t.e.m. 18 jaar: -15%

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen  13/2-3/7 en 28/8-21/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 26/6-3/9.
Zie infopagina’s.

189_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   189189_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   189 18/12/20   15:3818/12/20   15:38



190

HOTEL DE MOUGINS ★★★★

62677-B / FAZ
HOTEL LA BASTIDE DE L’OLIVERAIE ★★★★

62529-B / FAZ

Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Mougins  |  p. 108

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22 
02/01-28/03  71  91 
29/03-30/05  94  113 
31/05-25/06  113  133 
26/06-28/08  145  164 
29/08-03/10  113  133 
04/10-16/10  94  113 
17/10-23/12  71  91
* 02/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 2/1-31/5 en 3/10-24/12:
-10% bij boeking min. 20 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 2/1-31/5 en 3/10-24/12.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner met een fles water, 1 glas wijn 
en koffie.
€ 50 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Frankrijk  |  Côte d'Azur  |  Cannes  |  p. 109

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  22  23  24  11 
04/02-02/04  76  86  90  133 
03/04-04/06  96  107  110  154 
05/06-09/07  110  121  124  168 
10/07-20/08  126  135  138  183 
21/08-17/09  110  121  124  168 
18/09-29/10  96  107  110  154 
30/10-27/11  76  86  90  133
* 04/02-27/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.   
plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,85/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed 
gratis, op aanvraag. Privéparking en -garage ca. € 15/24u. Huisdieren ca. € 10/
nacht, max. 6 kg.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen vóór aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 4/2-8/6 en 20/9-28/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/6-19/7 en 22/8-25/9.
12 + 2: verblijf binnen 10/7-28/8.
Zie infopagina’s.
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HOTEL XALET VERDU ★★★

67086-B / AA1
ABBA XALET SUITES HOTEL ★★★★

67081-B / AA1

CHALET-CAMPING ISABENA ** SUP

67013-B / SPY

Andorra  |  Arinsal  |  p. 112

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  10 
01/06-09/07  38  38  38 
10/07-30/07  45  45  59 
31/07-22/08  54  54  72 
23/08-30/09  39  39  39
* 01/06-30/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: privégarage voorkeurtarief: ca. € 6/24u i.p.v. ca. € 12/24u, zie ook 
‘Inbegrepen’. Kinderbed gratis. Huisdieren klein, ca. € 4/nacht, max. 1.

1 KIND GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• -15% bij boeking vóór 16/2.
• -10% bij boeking vóór 16/5.
• -5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.

ALLEENREISVOORDEEL
Geldig tussen 1/6-10/7 en 23/8-1/10: geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/6-31/7 en 30/8-1/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/6-1/10.
10 + 4: verblijf binnen 1/6-1/7.
Zie infopagina’s.

Andorra  |  La Massana  |  p. 113

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  22  20  10 
03/04-30/07  56  61  56 
31/07-14/08  89  97  113 
15/08-16/10  56  61  56
* 03/04-16/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: privégarage ca. € 8/24u, zie ook ‘Inbegrepen’. Kinderbed gratis, 
op aanvraag. Huisdieren klein, gratis, max. 1, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 3/4-31/7 en 15/8-17/10:
-5% bij boeking vóór 16/3
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

55-PLUS
Geldig tussen 26/5-24/6 en 26/8-23/9:
-10% voor 55-plussers
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

ALLEENREISVOORDEEL
Geldig tussen 3/4-31/7 en 15/8-17/10: geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 3/4-17/10.
Zie infopagina’s.

Spanje  |  Pyreneeën  |  La Puebla de Roda  |  p. 114

LOGIES, prijs per woning per nacht

Types:  40  50 
01/04-13/07  50  62 
14/07-21/07  60  71 
22/07-17/08  71  80 
18/08-31/10  50  62
* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: geen waarborg. Bad- en keukenlinnen zelf meebrengen. Water, gas 
en elektriciteit inbegrepen. Kinderbed gratis. Huisdieren gratis (slapen op 
het terras).

EARLY BOOKING
Geldig tussen 1/4-22/7 en 13/8-1/11:
-10% bij boeking vóór 15/5
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/4-16/6 en 15/9-1/11.
5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen 1/4-16/7 en 20/8-1/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Diner: 3 gangendiner. Kindermenu t.e.m. 6 jaar
€ 15 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL GRI-MAR ★★★

65124-B / SBR
HOTEL XALOC ★★★

65433-B / SBR
HOTEL MAS TORRELLAS ★★★★ RURAL

65159-B / SBR

Spanje  |  Costa Brava  |  Llançà  |  p. 115

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
04/04-11/05  52  65  72 
12/05-01/07  69  81  89 
02/07-19/08  83  91  102 
20/08-11/09  69  81  89 
12/09-03/10  58  65  78
* 04/04-03/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,50/nacht/persoon vanaf 16 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren gratis.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 2/3
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

55-PLUS
Geldig tussen 4/4-1/7 en 19/8-4/10:
-5% indien min. 1 persoon op de kamer 55-plusser is.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 4/4-4/10.
Zie infopagina’s.

Spanje  |  Costa Brava  |  Playa de Aro  |  p. 116

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

 Types:   20  21 
 01/05-31/05   37  47 
 01/06-18/06   43  53 
 19/06-30/06   51  61 
 01/07-31/07   73  82 
 01/08-20/08   100  110 
 21/08-10/09   73  83 
 11/09-25/09   44  54
* 01/05-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,50/nacht/persoon vanaf 17 jaar, max. 
7 nachten. Privégarage betalend. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht, 
max. 10 kg.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension (geldig tussen 1/5-19/6 en 21/8-26/9)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-15% bij boeking vóór 1/3.

KORTING 12%
Op een verblijf van min. 5 nachten met aankomst
vanaf 1/5-9/7 en vanaf 21/8-25/9.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Dranken: huiswijn en water bij het diner
€ 2 per persoon per nacht.
Speciale prijzen voor kinderen

Spanje  |  Costa Brava  |  Santa Cristina de Aro  |  p. 117

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:   20  21 
01/04-04/04   72  92 
05/04-30/06   72  84 
01/07-15/07   72  92 
16/07-31/07   83  95 
01/08-22/08   88  108 
23/08-29/08   83  94 
30/08-05/09   72  91 
06/09-19/09   72  84
* 01/04-30/06, 30/08-19/09 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 01/07-29/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,32/nacht/persoon vanaf 16 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KORTING 10%
Op een verblijf van min. 10 nachten binnen 5/4-1/8 en 30/8-20/9.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: aankomst vanaf 12/6 t.e.m. 8/7.
Zie infopagina’s.
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HOTEL CRISTALLO ★★★★

73231-B / IZT
HOTEL VINSCHGERHOF ★★★ SUP

73027-B / IZT

HOTEL GAMPEN ***SUP
73233-B / IZT

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Sulden am Ortler  |  p. 121

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  25  11 
19/06-30/07  103  106  116 
31/07-20/08  106  110  119 
21/08-25/09  101  103  111
* 19/06-30/07, 21/08-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 31/07-20/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 14 jaar. Kinderbed 
en kinderstoel gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht (max. 20 kg).

1 KIND GRATIS (0-13 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking vóór 2/4.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen  19/6-11/7 en 28/8-26/9.
Zie infopagina’s.

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Schlanders  |  p. 122

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  25  11 
06/03-31/03  66  74  81  84 
01/04-04/04  91  103  113  109 
05/04-10/04  78  89  96  96 
11/04-07/05  66  74  81  84 
08/05-05/06  91  103  113  109 
06/06-09/07  66  74  81  84 
10/07-06/08  78  89  96  96 
07/08-02/10  91  103  113  109 
03/10-15/10  78  89  96  96 
16/10-06/11  66  74  81  84
Kortingen vanaf 3de bed: 
van 0 t.e.m. 12 jaar: 100%, van 13 t.e.m. 16 jaar: 50%, vanaf 17 jaar: 10%.
* 06/03-31/03, 16/10-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten. 
* 01/04-04/04 aankomst donderdag met een minimumverblijf van 4 nachten. 
* 05/04-27/08, 03/10-15/10 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 4 nachten. 
* 28/08-02/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,30/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Privégarage ca. € 10/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/
nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension  
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 6/3-7/8 en 3/10-7/11:
-5% bij boeking vóór 1/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
• Geldig tussen 6/3-7/11 :
-5% bij boeking vóór 1/4
(niet cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 6/3-1/4, 5/4-8/5, 6/6-10/7
en 3/10-7/11.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 6/3-7/11.
Zie infopagina’s.

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Sulden am Ortler  |  p. 120

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
19/06-30/07  84  88  91  94 
31/07-20/08  94  98  101  104 
21/08-25/09  84  88  91  94
* 19/06-30/07, 21/08-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 31/07-20/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 5/nacht.

1 KIND GRATIS (0-13 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking vóór 2/4.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/6-11/7 en 28/8-26/9.
Zie infopagina’s.
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HOTEL SAMBERGERHOF ★★★ SUP

73060-B / IZT
WEINHOTEL PACHER ★★★★

73041-B / IZT
ALPENHOTEL RAINELL ★★★★

73054-B / IZT

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Villanders  |  p. 123

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21 
10/01-06/02  77  83 
07/02-27/02  79  85 
28/02-30/04  77  83 
01/05-29/05  85  91 
30/05-26/06  87  93 
27/06-11/09  93  99 
12/09-09/10  94  104 
10/10-06/11  85  91
* 10/01-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,10/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren klein en middelgroot, ca. € 15-20/
nacht, op aanvraag.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 10/1-7/2 en 28/2-1/5.
Zie infopagina’s.

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Neustift bei Brixen  |  p. 124

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  23  24  22  10 
19/04-27/05  100  100  105  105  112  100 
28/05-30/07  103  103  108  108  115  109 
31/07-02/10  108  108  117  117  118  113 
03/10-02/12  100  100  105  105  112  100
* 19/04-24/06, 03/10-02/12 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 1 nacht. 
* 25/06-06/08, 21/08-02/10 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten. 
* 07/08-20/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,30/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension  
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 18 jaar: -25%

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.

ALLEENREISVOORDEEL
Geldig tussen 19/4-28/5 en 3/10-3/12: geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen 19/4-28/5 en 23/10-3/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/4-3/12.
8 + 2 / 16 + 4: aankomst vanaf 25/6 t.e.m. 4/7.
Zie infopagina’s.

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Sankt Ulrich  |  p. 125

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In halfpension (geldig tussen 29/5-25/7)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 29/5-25/7 en 12/9-10/10.
Zie infopagina’s.

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  21 
29/05-12/06  106  111  116 
13/06-26/06  116  121  126 
27/06-10/07  126  131  136 
11/07-24/07  139  144  149 
25/07-31/07  141  146  151 
01/08-21/08  169  174  179 
22/08-31/08  140  145  150 
01/09-11/09  122  127  132 
12/09-09/10  106  111  116
* 29/05-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Privégarage ca. € 9/24u, op aanvraag. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren 
niet toegelaten.
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HOTEL STEGER-DELLAI ★★★★

73029-B / IZT
HOTEL CHRISTOF ★★★ SUP

73068-B / IZT
PARK HOTEL LA PINETA ★★★

74224-B / ITO

Seiser Alm

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Seiser Alm  |  p. 126

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21 
10/06-09/10  121  131
* 10/06-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 30/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
3 + 1: verblijf binnen 10/6-1/8 en 29/8-10/10.
5 + 2: verblijf binnen 10/6-27/6 en 19/9-10/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 10/6-10/10.
Zie infopagina’s.

Italië  |  Zuid-Tirol/Dolomieten  |  Welsberg  |  p. 127

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  21  24  26  11 
29/05-18/06  83  97  102  102 
19/06-09/07  88  102  107  107 
10/07-30/07  98  113  118  118 
31/07-20/08  118  133  138  138 
21/08-03/09  98  113  118  118 
04/09-10/09  88  102  107  107 
11/09-09/10  83  97  102  102
* 29/05-30/07, 21/08-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 3 nachten. 
* 31/07-20/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting  ca.  € 1,70/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 25/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 29/5-10/7 en 28/8-10/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 29/5-31/7 en 21/8-10/10.
Zie infopagina’s.

Italië  |  Toscane  |  Mulazzo  |  p. 128

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  11 
02/01-29/04  61  70  77 
30/04-02/07  63  72  80 
03/07-30/07  69  77  85 
31/07-20/08  74  82  90 
21/08-27/08  67  76  84 
28/08-10/09  63  72  80 
11/09-23/12  61  70  77
* 02/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 17 jaar, max 
5 nachten. Kinderbed gratis. Huisdieren klein, ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 20):
t.e.m. 15 jaar: -30%

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 2/1-3/7 en 21/8-24/12:
-10% bij boeking min. 21 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 3/7-21/8:
-5% bij boeking min. 21 dagen voor aankomst boekt.
Zie infopagina’s.
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HOTEL VILLA RINASCIMENTO ★★★

74197-B / ITO
LOCANDA ZACCO ★★★

74141-B / ITR

Italië  |  Toscane  |  Lucca  |  p. 129

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  22  21 
27/03-11/06  44  60 
12/06-09/07  52  65 
10/07-20/08  56  70 
21/08-10/09  52  65 
11/09-10/10  44  60
* 27/03-10/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 14 jaar. Kinderbed 
gratis. Huisdieren gratis toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• -25% bij boeking van min. 2 nachten vóór 1/3.
• -20% bij boeking van min. 2 nachten vóór 1/4.
• -15% bij boeking van min. 2 nachten vóór 1/6.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangendiner.
€ 25 per persoon per nacht
Van 0 t.e.m. 1 jaar: eventuele maaltijden ter plaatse te betalen.

Italië  |  Toscane  |  Marliana  |  p. 130

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht
Types:  20 
01/04-31/05  36 
01/06-30/09  41 
01/10-31/10  36
* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 12 jaar. 
Huisdieren  klein, gratis.

EARLY BOOKING
• -25% bij boeking vóór 1/3.
• -20% bij boeking vóór 1/4.
• -10% bij boeking vóór 1/6.

GRATIS NACHTEN
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/4-1/5 en 15/10-1/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/5-1/6 en 1/10-15/10.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/6-1/10.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner.
€ 23 per persoon per nacht.

Italië  |  Toscane  |  Figline Valdarno  |  p. 131

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  24  10 
06/04-13/05  58  72  37  34  30  79 
14/05-18/06  80  91  41  38  34  108 
19/06-19/08  110  122  57  51  55  148 
20/08-23/09  80  91  41  38  34  108 
24/09-01/11  58  72  37  34  30  79
* 06/04-01/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon. Kinderbed gratis. 
Huisdieren  ca. € 30/verblijf.

HOTEL VILLA LA PALAGINA ★★★★

74257-B / ITO

EARLY BOOKING
• -20% bij boeking van een type 22, 23 of 24 vóór 1/2.
• -15% bij boeking vóór 1/2.
• -10% bij boeking vóór 1/3.
(Niet geldig op de toeslagen.)

KORTING 10%
• Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 6/4-19/6 en 20/8-2/11.
• Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 19/6-20/8. 
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner in het hoofdgebouw.
€ 44 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL VILLA SAN LUCCHESE ★★★★

74860-B / ITO
HOTEL CASOLARE LE TERRE ROSSE ★★★

74196-B / ITO
HOTEL VILLA SABOLINI ★★★★

74213-B / ITO

Italië  |  Toscane  |  Poggibonsi  |  p. 132

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22 
01/04-30/04  66  76  90 
01/05-30/06  75  85  99 
01/07-20/08  88  101  114 
21/08-30/09  75  85  99 
01/10-31/10  66  76  90
* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 12 jaar, max. 5 nachten. 
Kinderbed gratis. Huisdieren klein, ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met onbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 16/3
(cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/4-1/11
(niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner.
€ 34 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Italië  |  Toscane  |  San Gimignano  |  p. 133

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  23  21  20  26 
25/03-02/04  55  71  78  103 
03/04-05/04  71  94  103  129 
06/04-23/04  55  71  78  103 
24/04-21/05  61  84  91  120 
22/05-24/09  71  94  103  129 
25/09-08/10  61  84  91  120 
09/10-29/10  55  71  78  103 
30/10-31/10  61  84  91  120
* 25/03-02/04, 06/04-21/05, 25/09-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met 
een minimumverblijf van 2 nachten. 
* 03/04-05/04, 22/05-24/09 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 12 jaar, max. 5 nachten. 
Kinderbed ca. € 8/nacht. Huisdieren  ca. € 8/nacht.

EARLY BOOKING
• Geldig tussen 25/3-3/4, 6/4-22/5 en 25/9-1/11:
-15% bij boeking vóór 1/1.
• Geldig tussen 25/3-3/4, 6/4-22/5 en 1/9-1/11:
-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s,
niet geldig op de toeslagen.)

GRATIS PERSONEN
3de en 4de persoon: gratis in kamer met ontbijt
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension:  keuzediner. Kindermenu van 4 t.e.m. 12 jaar
€ 34 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen

Italië  |  Toscane  |  Colle di Val d'Elsa  |  p. 134

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  24 
01/03-01/04  49  53  60  46  70 
02/04-05/04  55  60  67  51  80 
06/04-14/05  49  53  60  46  70 
15/05-28/05  55  60  67  51  80 
29/05-29/06  74  80  88  70  100 
30/06-20/08  86  100  107  82  127 
21/08-10/09  74  80  88  70  100 
11/09-01/10  55  60  67  51  80 
02/10-01/11  49  53  60  46  70
* 01/03-01/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon. Kinderbed gratis. 
Huisdieren gratis.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner met saladebuffet. Tussen ca. 
15/6-31/8: 1x/week barbecue.
Vanaf € 19 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt of halfpension (type 21)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• -20% bij boeking vóór 1/1.
• -15% bij boeking vóór 1/2.
• -10% bij boeking vóór 1/4.

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  1/3-4/4, 6/4-30/5 en 11/9-2/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 30/5-11/9.
Zie infopagina’s.
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HOTEL IL PATRIARCA ★★★★

74220-B / ITO
HOTEL GERBI ★★★★

80615-B / ZVW

Italië  |  Toscane  |  Chiusi  |  p. 135

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  24  20  21  22  11 
02/01-23/12  57  67  67  67  102
* 02/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 13 jaar, max. 
5 nachten. Parking. Kinderbed gratis. Huisdieren klein, ca. € 20/nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen. 

EARLY BOOKING
-20% bij boeking vóór 1/5 (niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 2/1-24/12
(niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: Toscaans 3 gangendiner in ‘La Taverna del Patriarca’.
€ 31 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Zwitserland  |  Vierwoudstedenmeer  |  Weggis  |  p. 138

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  21  22 
27/03-24/04  105  136 
25/04-03/07  117  148 
04/07-31/07  129  160 
01/08-01/08  129  160 
02/08-04/09  129  160 
05/09-25/09  117  148 
26/09-06/11  105  136
* 27/03-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 4,20 CHF/nacht/persoon vanaf 14 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. 20 CHF/nacht.

EARLY BOOKING
Geldig tussen 27/3-4/7 en 5/9-7/11: -10% bij boeking vóór 2/4.

GRATIS NACHTEN
5 + 1 / 10 + 2: verblijf binnen 27/3-31/5 en 14/9-7/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 5 gangenkeuzediner. Je kan het diner ook 
nemen in hotel Alexander. Op 1/8 (Zwitserse nationale feest-
dag): galadiner. 
Vanaf € 54 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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PARK-HOTEL ★★★

80223-B / ZWA
HOTEL HANNIGALP ★★★ SUP

80261-B / ZWA

HOTEL BÄREN ***
80566-B / ZBO

Zwitserland  |  Wallis  |  Saas-Fee  |  p. 140

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21 
12/06-16/07  100  100 
17/07-13/08  112  112 
14/08-09/10  100  100
* 12/06-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 7 CHF/nacht/persoon vanaf 16 jaar, ca. 3,50 CHF/
nacht/persoon van 6 t.e.m. 15 jaar. Kinderbed gratis. Huisdieren gratis 
toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In halfpension 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 12/6-17/7 en 14/8-10/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 12/6-10/10.
Zie infopagina’s.

Zwitserland  |  Wallis  |  Grächen  |  p. 141

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  26  27  28  29  11 
18/06-09/07  84  92  99  89  99 
10/07-16/07  86  95  105  91  105 
17/07-06/08  96  105  107  101  107 
07/08-09/10  84  90  92  86  92
* 18/06-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 8,80 CHF/nacht/persoon vanaf 16 jaar, ca. 
6,25 CHF van 6 t.e.m 15 jaar. Privéparking ca. 8 CHF/24u. Privégarage ca. 
13 CHF/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. 20 CHF/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-13 JAAR)
In halfpension (geldig tussen 18/6-10/7 en 7/8-10/10)
(bij min. 2 volbetalende personen in types 27/28,
bij min. 3 volbetalende personen in type 29)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 26): t.e.m. 13 jaar: -50%, 
14 t.e.m. 16 jaar: -30%

EARLY BOOKING
• -10% bij boeking vóór 1/4.
• -8% bij boeking vóór 1/5.

55-PLUS
-10% voor 55-plussers.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 18/6-17/7 en 7/8-10/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 18/6-10/10.
Zie infopagina’s.

Zwitserland  |  Berner Oberland  |  Wilderswil-Interlaken  |  p. 139

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  10 
01/05-31/05  72  81  107 
01/06-31/07  82  98  118 
01/08-01/08  82  98  118 
02/08-18/09  82  98  118 
19/09-06/11  72  81  107
* 01/05-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. 18 CHF/nacht.

EARLY BOOKING
-15% bij boeking vóór 16/5.

65-PLUS
-5% indien min. 1 persoon op de kamer 65-plusser is.

GRATIS NACHTEN
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/5-7/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangendiner. Dagelijks lunchpakket. Tussen 
1/6-30/9: elke woensdag grillavond met welkomstdrankje. Op 
1/8:feestelijk menu en muziek.
Vanaf € 42 per persoon.
Speciale prijzen voor kinderen.
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ALPENHOTEL MITTAGSPITZE ★★★★ SUP

70020-B / OVO
ALPEN-COMFORT-HOTEL CENTRAL ★★★★

70511-B / OOI
HOTEL SCHWARZER ADLER ***
70015-B / OVO

Oostenrijk  |  Vorarlberg  |  Damüls  |  p. 144

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  23  21 
12/06-09/07  107  118  123 
10/07-27/08  113  124  133 
28/08-16/10  107  118  123
* 12/06-16/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 15 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• -10% bij boeking vóór 1/5 
• -5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 12/6-10/7 en 28/8-17/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 12/6-17/10.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Tirol  |  Nauders  |  p. 146

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  25  21  24  22  23  28  10 
12/06-09/07  78  92  101  107  109  112  127 
10/07-27/08  81  97  107  113  115  122  131 
28/08-02/10  78  92  101  107  109  112  127
* 12/06-02/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,80/nacht/persoon vanaf 15 jaar. 
Privégarage ca. € 13/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension (max. 2 kinderen)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking vóór 15/4.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen  26/6-10/7 en 21/8-3/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 12/6-3/10.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Tirol  |  Pettneu am Arlberg  |  p. 145

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
19/06-09/07  65  65  71  71 
10/07-27/08  76  76  84  76 
28/08-15/09  65  65  71  71
* 19/06-15/09 aankomst zaterdag, zondag, vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 15 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 5-10/nacht, melden bij reservering.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag (geldig tussen 10/7-28/8)

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/6-16/9.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
All-in: lunchpakket, ‘s namiddags koffie met gebak. Tussen 
10u-22u: bier, huiswijn, frisdranken, koffie en thee
€ 13 per persoon per nacht
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HOTEL VENETBLICK ★★★★

70735-B / OPI
HOTEL MÖDERLE ★★★★

70753-B / OPI
WOHLFÜHLHOTEL GUNDOLF ★★★ SUP

70755-B / OPI

Oostenrijk  |  Tirol  |  Jerzens  |  p. 147

ALL-IN, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  23  10 
20/06-09/07  92  98  100  111  103 
10/07-10/09  102  107  110  120  113 
11/09-25/09  92  98  100  111  103
* 20/06-09/07, 11/09-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 1 nacht. 
* 10/07-10/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 16 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
In all-in
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 11 jaar: gratis in all-in

EARLY BOOKING
• -10% bij boeking van min. 5 nachten vóór 1/5.
• -5% bij boeking vóór 1/6.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 20/6-10/7 en 28/8-26/9.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Tirol  |  Neurur/St Leonhard  |  p. 148

ALL-IN, prijs per persoon per nacht

Types:  20  24  23  26  21  10 
03/07-02/10  72  81  96  103  110  93
* 03/07-02/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 15 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In all-in (max. 2 kinderen)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 10 jaar: gratis in all-in, 11 t.e.m. 16 jaar: -50% in all-in

EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 1/4.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen  3/7-10/7 en 21/8-3/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 3/7-3/10.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Tirol  |  Tieflehn/St. Leonhard  |  p. 149

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  21  24  10 
03/07-23/10  76  92  95  134  102
* 03/07-23/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 15 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 30/verblijf, max. 1, enkel in type 21.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type10): t.e.m. 16 jaar -50%

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 12 jaar gratis in halfpension, 13 t.e.m. 16 jaar: -60%

EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 1/4.

55-PLUS
Geldig tussen 1/9-24/10: -10% voor 55-plussers.

KORTING 10%
Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 3/7-24/10.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 3/7-17/7 en 21/8-24/10.
Zie infopagina’s.
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HOTEL ZUM HIRSCHEN ★★★

70812-B / OOE
HOTEL WITT ★★★

70684-B / OAU
HOTEL RIEDL ★★★★

71137-B / OZI

Oostenrijk  |  Tirol  |  Längenfeld  |  p. 152

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  10 
29/05-09/07  87  102  87 
10/07-20/08  91  105  91 
21/08-02/10  87  102  87
* 29/05-02/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4/nacht/persoon vanaf 6 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis. Huisdieren gratis, max. 1.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 18 jaar: -30%

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met alleenreizende volwassene volwassene (type 10): 
t.e.m. 14 jaar: gratis in halfpension

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

ALEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 29/5-10/7 en 21/8-3/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 29/5-3/10.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Tirol  |  Berwang  |  p. 153

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
28/05-25/09  57  72  82  74
* 28/05-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 15 jaar. 
Privégarage tegen betaling. Kinderbed ca. € 10/nacht. Huisdieren ca. € 12/
nacht, op aanvraag, niet toegelaten in types 20 en 10.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In halfpension 
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 8 + 2: verblijf in type 22 binnen 28/5-26/9.
8 + 1 / 16 + 2: verblijf in types 20 en 10 binnen 28/5-26/9.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Tirol  |  Stumm  |  p. 150-151

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  23  24  11 
15/05-09/07  83  91  91  103 
10/07-20/08  94  103  103  116 
21/08-16/10  83  91  91  103
* 15/05-16/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 15 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
-10% bij boeking vóór 1/5
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 15/5-17/10.
Zie infopagina’s.
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HOTEL RUSTIKA ★★★★

70666-B / OAU
HOTEL SEEFELDERHOF ★★★★

70916-B / OLE
HOTEL STEFANIE ★★★

70925-B / OLE

Oostenrijk  |  Tirol  |  Lermoos  |  p. 154

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  22  23  21  25  10 
24/05-09/07  71  72  76  78  84  82 
10/07-20/08  76  77  81  83  89  87 
21/08-02/10  71  72  76  78  84  82
* 24/05-02/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 16 jaar. Kinderbed 
en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 8 jaar: gratis in halfpension, 9 t.e.m. 12 jaar: -40%,
13 t.e.m. 15 jaar: -20%

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen  24/5-10/7 en 28/8-3/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 24/5-3/10.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Tirol  |  Seefeld  |  p. 155

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  26  25  10 
13/05-02/07  89  95  105  105 
03/07-06/08  95  100  110  110 
07/08-27/08  106  110  118  118 
28/08-24/09  95  100  110  110 
25/09-16/10  83  88  98  98
* 13/05-06/08, 28/08-16/10 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 2 nachten. 
* 07/08-27/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,80/nacht/persoon vanaf 15 jaar. 
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING
• -10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 1/3.
• -5% bij boeking van min. 3 nachten vóór 1/5.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

KORTING 15%
Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 13/5-31/7
en 11/9-17/10.

GRATIS NACHTEN
8 + 2 / 16 + 4: aankomst op  25/7 en 26/7.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Tirol  |  Seefeld  |  p. 156

VOLPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
12/05-04/06  49  54  56  58 
05/06-16/07  55  62  65  67 
17/07-20/08  62  69  72  74 
21/08-10/09  55  62  65  67 
11/09-09/10  49  54  56  58
* 12/05-07/08, 22/08-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een 
minimumverblijf van 1 nacht. 
* 08/08-21/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,80/nacht/persoon vanaf 15 jaar. 
Privégarage in hotel Schönruh, ca. € 4/24u. Huisdieren ca. € 12/nacht.

EARLY BOOKING
-5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN
13 + 1: verblijf binnen 12/5-1/8 en 22/8-10/10.
Zie infopagina’s.
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HOTEL WALKNER ★★★

71841-B / OSG
HOTEL KAISER FRANZ JOSEF ★★★★

72216-B / OKN

Oostenrijk  |  Salzkammergut  |  Seeham  |  p. 157

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  22  10 
19/02-31/05  61  66  72  69 
01/06-09/07  66  71  78  71 
10/07-20/08  72  81  87  78 
21/08-23/10  66  71  78  71
* 19/02-23/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 
2 nachten.
Ter plaatse: kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20):
t.e.m. 12 jaar: -50%, 13 t.e.m. 16 jaar: -30%

EARLY BOOKING
• -10% bij boeking vóór 1/4.
• -5% bij boeking  min. 40 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen  19/2-1/5 en 1/10-24/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/2-24/10.
Zie infopagina’s.

Oostenrijk  |  Karinthië  |  Millstatt am See  |  p. 158

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:  20  21  23  10 
01/05-29/05  61  66  70  61 
30/05-09/07  71  76  80  71 
10/07-20/08  91  96  100  91 
21/08-17/09  71  76  80  71 
18/09-15/10  61  66  70  61
* 01/05-15/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 16 jaar. 
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren  ca. € 10/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 16 jaar: -50%

EARLY BOOKING
-5% bij boeking vóór 1/5 (cumuleerbaar met de andere promo’s).

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 10 + 2: verblijf binnen  1/5-10/7 en 1/9-16/10.
10 + 1: verblijf binnen 1/5-16/10.
Zie infopagina’s.
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Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereen-
komsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door 
de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reis-
arrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de 
sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, 
voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk 
voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van 
toepassing is op de pakketreis:
1°  de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data 
en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en 
data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van 
tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet 
vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de 
accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) bezoeken, excursies of andere diensten die zijn begrepen in de voor 
de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden 
verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden 
verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte 
mobiliteit;
2°  de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave 
van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen 
zijn;
3°  de betalingsmodaliteiten;
4°  het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de 
pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de 
overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5°  algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming 
inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij 
benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en 
informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6°  de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen 
betaling van een opzegvergoeding;
7°  inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatie-
formulier wordt verstrekt aan de reiziger. 
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, 
vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de 
organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken 
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor 
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra 
kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten 
in rekening worden gebracht.
Artikel 4: De pakketreisovereenkomst
4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn 
verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is 

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de 
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde 
terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator 
die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten 
van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale 
reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen-
gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand 
voor de vertrekdatum.
6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het 
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator 
en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger 
van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon 
die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op 
voorwaarde dat hij:
1°  de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en 
uiterlijk 7  agen voor het begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een 
pdf,  op de hoogte stelt, en
2°  de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de 
overdracht. 
7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst 
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die 
voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de 
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/
of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die 
daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met 
uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet 
eenzijdig veranderen, tenzij: 
1°  de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, 
en 
2°  het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3°  de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
9.2
1. Indien, voor het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt 
ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend 
te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger 
tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer 
dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten 
en hem op de hoogte te brengen:
1°  van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van 
de pakketreis;
2°  van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, 
tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3°  van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen 
van zijn besluit; 

deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een 
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of 
een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid 
van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren 
kopie te vragen.
4.2 
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige 
inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals 
vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1°  de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is 
ingegaan;
2°  dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de 
pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3°  de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de 
bescherming bij insolventie;
4°  de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale 
vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor 
het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te 
doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te 
melden;
6°  informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden 
opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die 
op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7°  informatie over de interne klachtenbehandeling;
8°  informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van 
de E.U. voor online geschillenbeslechting; 
9°  informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over 
te dragen.
4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1°  de nodige ontvangstbewijzen 
2°  de vouchers en vervoerbewijzen
3°  informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, 
over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, 
aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen 
worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. 
In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de 
prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van 
veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen 
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst 
begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de 
uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristen-
belastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger 
de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger 
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, 
hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijs-
verhoging en een berekening.

Het aanbod in deze brochure is een aanbod van (enkelvoudige) reisdiensten die geen pakket vormen in de zin van de Wet van 21 november 
2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Een deel van dit aanbod kan op uw 
verzoek of indien van toepassing toch als pakketreis worden geboekt.  In dergelijk geval zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
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4°  van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de 
opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst auto-
matisch beeëindigd wordt, en 
5°  in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis 
en de prijs ervan. 
9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende 
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakket-
reis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijs-
vermindering. 
9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd 
en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de 
organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de 
overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft 
ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimum-
aantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de over-
eenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
a) twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer 
dan zes dagen; 
b) zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee à 
zes dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 
twee dagen duren, 
of 
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er 
voìoìr het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst 
wordt opgezegd. 
10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die 
hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende 
schade vergoeding verschuldigd te zijn. 
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen voor 
het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden 
verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzeg-
vergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging 
voor het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en 
inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen 
gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het 
bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis 
verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. 
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de 
plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder 
betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging 
van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger 
recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde 
bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schade-
vergoeding. 
11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen 
terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de 
opzegvergoeding. 
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een 
eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de 

pakketreis overeenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 
12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst 
wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, 
tenzij dat: 
1°  onmogelijk is, of 
2°  onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de 
mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reis-
diensten. 
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger 
recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig 
artikel 15. 
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit 
zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. 
Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator 
weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke 
oplossing is vereist. 
12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, 
biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere 
arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis 
van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende 
prijs vermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen 
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakket-
reisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering 
ontoereikend is. 
12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering 
van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakket-
reisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen 
en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schade-
vergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat 
voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de 
reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, 
in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, 
recht op prijs vermindering en/ of schadevergoeding. 
12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, 
niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals 
af gesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de 
kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen 
per reiziger. 
12.7 

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing 
op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, 
op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen 
die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten 
minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van 
hun bijzondere behoeften. 
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken 
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie 
niet kan beroepen.
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de 
uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper 
bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze 
berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door. 
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of 
door verkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn 
fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is 
nagekomen. 
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten 
die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze dien-
sten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden 
verricht. 
14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is 
gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd 
de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat 
de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven 
voorwaarden voldoet. 
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere 
periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende 
diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de 
reiziger te wijten is. 
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator 
voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De 
schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator 
aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
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Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten
Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van 
reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld 
door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reis-
arrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienst-
overeenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk 
een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handels-
naam, adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van 
insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar 
contact gegevens.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de 
organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken 
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor 
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra 
kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten 
in rekening worden gebracht.
Artikel 4: Insolventie
4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke 
reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle 
bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de 

reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend. 
4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op 
verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.
Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie 
over de interne klachtenbehandeling.
Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 
regeling nastreven. 
6.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken 
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoenings-
procedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 
6.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement 
en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. 
6.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een 
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde 
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 
6.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke over-
eenkomst vastgelegd worden.
Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de 
eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de 
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank. 

7.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als 
verwerende partij. 
7.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér 
dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 
10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail 
met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een 
vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. 
7.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, 
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de 
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk 
kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voor-
ziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding 
gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel 
door de rechtbanken beslecht worden. 
7.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak 
over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

1°  de reiziger; 
2°  een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst 
begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon 
worden voorzien of voorkomen, of 
3°  onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger 
die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke 
autoriteiten en consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en 
bij het vinden van andere reisarrangementen. 
16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de 
reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. 
Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten 
gedragen door de 
organisator. 
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel 
mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de 
doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de 
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige 
manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een 
oplossing kan worden gezocht. 
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde 
van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de 
doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 
regeling nastreven. 
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken 
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoenings-
procedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement 
en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. 
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een 
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde 
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 
18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke over-
eenkomst vastgelegd worden. 
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de 
eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de 
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank. 
19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als 
verwerende partij. 
19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér 
dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 
10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail 
met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een 

vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie 
Reizen 
19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, 
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de 
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk 
kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voor-
ziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding 
gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel 
door de rechtbanken beslecht worden. 
19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak 
over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 
 
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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Bijzondere voorwaarden
Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een 
aantal van onderstaande bepalingen niet van toepassing is op de 
gemaakte boeking. 
1. De prijs
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn in €, tenzij anders 
vermeld. Het aanbod vervat in de brochure en de prijsbijlage 
vervalt 91 dagen voor afreis.
1.1 De prijs omvat
a) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de 
maaltijden voorzien in het programma;
b) de bijdrage voor de garantieverzekering;
c) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten
1.2 Niet inbegrepen zijn:
a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten;
b) de dranken (tenzij anders vermeld);
c) de persoonlijke uitgaven en fooien;
d) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld 
staan;
e) de door de overheid ingestelde toeristenbelasting na de 
publicatie van het aanbod en die ter plaatse betaald moet worden;
f) bepaalde kosten die, gelet op plaatselijke gebruiken, ter plaatse 
te betalen zijn (zie onderaan de prijstabel);
g) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven of station en 
de verblijfplaats;
h) de reis- en bijstandverzekering;
i) de annuleringsverzekering.
1.3 Reducties en promoties
Laattijdige reductie- en promotieaanvragen kunnen geweigerd 
worden. Bij wijzigingen op uw dossier kunnen toegestane kortingen 
vervallen, u heeft ook geen recht op de nieuwe kortingen.
1.4 Naar maat
Voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een 
toeslag gerekend van € 25 per dossier.
1.5 Boekingen op aanvraag
Aan een boeking op aanvraag zijn in de regel geen kosten verbonden. 
Er worden echter kosten aangerekend indien
a) de reserveringsdienst de aanvraag als niet realiseerbeer 
beschouwt en de reiziger aandringt om toch de aanvraag te 
maken;
b) het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer 
antwoord ontvangen is van de bestemming en dit binnen de 
7 dagen na de boeking.
In beide gevallen bedragen de kosten € 12,50 per dossier voor 
boekingen meer dan 4 weken voor de dag van aankomst en € 25 
per dossier voor boekingen minder dan 4 weken voor afreis.
De reiziger mag gratis van hotel wijzigen of annuleren indien er na 
7 dagen geen antwoord is van de hotelier.
Na 3 negatieve antwoorden kunnen andere hoteliers gecontacteerd 
worden tegen betaling van een extra kost van € 12,50.
Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder normale 
wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.
1.6 Voorkeur en essentie
De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur 
opgeven (bijvoorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, enz.), 
ook al wordt deze voorziening al of niet, met of zonder toeslag, 
aangeboden in de prijstabel. De touroperator zal deze voorkeur 
overmaken aan de betrokken dienst verlener maar kan deze niet 
garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat 

het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men 
van een essentie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld 
worden. De kosten voor een bevestigde essentie aanvraag bedragen 
€ 12,50. Daarnaast kunnen door de dienstverlener nog extra kosten 
aangerekend worden.
Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden 
bij annulering na een negatief antwoord de gebruikelijke 
voorwaarden.
Bij de reservering van een residentie (appartement, bungalow-
park, camping, chalet, vakantiedomein of villa), kan de dienst-
verlener geen essentie bevestigen en wordt de wens van de klant 
als voorkeur doorgegeven.
Bij de reservering van een verblijf in een RIU hotel, kan de dienst-
verlener geen essentie bevestigen en wordt de wens van de klant 
als voorkeur doorgegeven.
Bij late boekingen vanaf 7 dagen voor vertrek raden wij essentie-
aanvragen af, we kunnen wel steeds de vraag of opmerking mee-
geven als preferentie.
1.7 Extra kosten
Voor alle online dossiers worden administratiekosten (€ 10 per 
dossier) aangerekend.
2. Prijsberekening
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde 
diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud 
van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot 
prijs aanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoor-
waarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.
3. Prijsvorming
3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland 
werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 
24.09.2020 golden. Bij wijziging van de wisselkoersen na deze 
datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het 
buitenland niet herzien.
3.2 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde 
diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven die op 
24.09.2020 golden. Verhogingen of verlagingen van de heffingen 
en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd 
respectievelijk netto ervan afgetrokken.
4. Voorschot
Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene voorwaarden 
bedraagt 30 % van de totale reissom, met een minimum van 
€ 100 per dossier.
In geval van een late boeking (minder dan 30 dagen voor het 
vertrek) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. 
In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de 
doorverkoper is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger.
5. Annulering door de reiziger
5.1 Algemeen
De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisagent 
schriftelijk aan de reisorganisator/reisbemiddelaar meegedeeld 
worden, met aanduiding van de referentie van de boeking. 
Annuleren kan alleen op werkdagen 
tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 
17 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld 
op de eerstvolgende werkdag.
5.2 Vergoeding
De verschuldigde vergoeding hangt af van het tijdstip van de 
annulering.
Alle bedragen gelden per persoon tenzij anders vermeld.
De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de 

premie voor de annulerings- en reis en bijstandsverzekering.
Indien de annuleringskosten van de leverancier hoger zijn dan 
onderstaande bedragen, wordt de vergoeding overeenkomstig 
aangepast. 
Indien de vergoedingen voor de onderscheiden diensten 
afzonderlijk vermeld staan, moeten de bedragen opgeteld worden.
5.2.1 Hotelaccommodatie
a) Annulering t.e.m. 57 dagen voor de dag van aankomst: € 10 
per dossier; 
b) vanaf de 56e t.e.m. de 29e dag: € 25 per kamer;
c) vanaf de 28e t.e.m. de 15e dag : 25% van de reissom; 
d) vanaf de 14e t.e.m. de 8e dag: 50% van de reissom; 
e) vanaf de 7e dag tot daags voor de dag van aankomst: 80% van 
de reissom; 
f) annulering op de dag van aankomst of bij niet-aanmelding: de 
volledige reissom.
Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimum-
vergoeding € 75 per volbetalende persoon.
5.2.2 Huuraccommodatie
a) Annulering t.e.m. 57 dagen voor de dag van aankomst: € 10 
per dossier;
b) vanaf de 56e t.e.m. de 29e dag: 25% van de reissom;
c) vanaf de 28e t.e.m. de 15e dag: 50% van de reissom; 
d) vanaf de 14e t.e.m. de 8e dag: 75% van de reissom; 
e) vanaf de 7e dag tot de dag van aankomst of bij niet-aanmelding: 
de volledige reissom.
Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimum-
vergoeding € 100 per unit. 
5.2.3 Extra diensten
a) Annulering vanaf de 29e t.e.m. de 15e dag voor de dag van aankomst: 
25% van de prijs van de extra diensten; tenzij anders vermeld
b) vanaf de 14e dag t.e.m. de 8e dag: 50% van de prijs van de extra 
diensten; tenzij anders vermeld
c) vanaf de 7e dag tot de dag voor aankomst: 80% van de prijs van 
de extra diensten; tenzij anders vermeld
d) annulering op de dag van aankomst of bij niet-aanmelding: de 
volledige prijs van de extra diensten.
5.2.4 Late boekingen
Voor late boekingen minder dan 7 dagen voor afreis, wordt er 
onmiddellijk gebeld naar de bestemming. Bij een telefonische 
bevestiging engageert u zich tot de reservering. Eventuele annulering 
na telefonische bevestiging valt onder de gewone annulerings-
voorwaarden.
6. Wijziging en vervanging
a. Door TUI
TUI houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen 
aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen (indien een pakket 
werd geboekt). TUI zal de klant hiervan op de hoogte brengen, dit 
via een duurzame gegevensdrager (bijv. e-mail).
b. Door de klant
Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling 
van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing. Eerder toegestane 
kortingen en nieuwe kortingen zijn niet altijd van toepassing bij 
een wijziging. De kosten hangen af van het tijdstip van wijziging, 
van het type bestemming en de aard van de wijziging.
Indien de vergoedingen voor de onderscheiden diensten afzonderlijk 
vermeld staan, moeten de bedragen opgeteld worden.
6.1 Naamscorrectie, naamswijziging of overdracht
6.1.1 Verblijf
a) T.e.m. 29 dagen voor de dag van aankomst: € 12,50 per dossier;
b) vanaf de 28e dag voor aankomst: € 25 per dossier.

208_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   208208_V1_SmallFriendly_OVERLAND_NL   208 18/12/20   15:4618/12/20   15:46



209

6.2 ‘Kleine’ wijzigingen
Hieronder wordt verstaan een wijziging van leeftijd, kamertype en 
taal van de reisdocumenten, het bijboeken van een extra persoon 
in het geboekte kamertype (voor zover de bezetting dit toelaat), 
extra hoteldiensten, bijzondere wensen over het verblijf (kamer-
nummer, specifieke ligging…), vertrek- en retourdagen van transport 
per bus en op- en afstapplaatsen van transport per bus.
a) T.e.m. 29 dagen voor de dag van aankomst € 12,50 per dossier;
b) vanaf de 28e dag voor de aankomstdag € 25 per dossier.
Boeking van extra diensten buiten de hotelreservering (excursies...) 
als de reis documenten al verstuurd zijn: € 12,50 administratiekosten.
6.3 Andere wijzigingen
Bij wijziging van de accommodatie of de aankomst- en/of de 
vertrekdag van het verblijf gelden de annuleringsvoorwaarden. 
7. Aansprakelijkheid
7.1 Algemeen
De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november 
2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reis-
arrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reis-
organisator (indien van toepassing) is niet betrokken in geval van 
overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de 
grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situaties 
zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 november 2017.
In de gevallen bedoel in artikel 51, §3 van de Wet betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reis-
diensten van 21 november 2017 wordt de aansprakelijkheid van 
TUI Belgium NV beperkt tot driemaal de totale reissom. 
7.2 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de 
redactie beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen 
zullen als dusdanig zo vlug mogelijk meegedeeld worden.
7.3 Begin en einde van de diensten
in geval van inbegrepen vervoer nemen de diensten van de reis-
organisator een aanvang op de opstapplaats bij vertrek en eindigen 
op de afstapplaats bij retour.

8. Klachtenregeling
8.1 Klachten op de bestemming
Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld 
worden aan de dienstverlener. Indien geen passend gevolg gegeven 
wordt of geen oplossing gevonden wordt, moet u rechtstreeks 
contact opnemen met het noodnummer van TUI (nadere gegevens 
in uw reisdocumenten). Indien door het niet naleven van deze 
voorschriften het probleem aanhoudt, kan dit een invloed hebben 
op de bepaling van een eventuele schadevergoeding.
8.2 Niet verkregen diensten
De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren 
na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener 
waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet 
heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.
8.3 Bewijsstukken
Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken 
te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten 
kunnen in aanmerking worden genomen. Voor het indienen van 
een klacht inzake de uitvoering van transport kan de voorlegging 
worden gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding 
pass).
9. Reisdocumenten
Enkel voor dossiers geboekt via een reisbemiddelaar/door-
verkoper:
- In geval van bevestiging meer dan 21 dagen voor de afreisdag 
worden de reis documenten toegestuurd naar de reisbemiddelaar.
- Bij boekingen bevestigd minder dan 21 dagen voor de afreisdag 
wordt de link naar de elektronische documenten verstuurd via 
Messenger naar de reisbemiddelaar. 
- Treintickets voor ‘Overland’ worden zoveel mogelijk via een link 
afgeleverd. Voor de concrete procedure kan de reisbemiddelaar de 
reserveringsdienst ‘Overland’ contacteren.
- Alle elektronisch verstuurde reisdocumenten zijn geldig en dienen 
niet meer ingeruild te worden. 
- Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet 
via Messenger kunnen verstuurd worden, dan worden ze alsnog 

naar de reisbemiddelaar verstuurd. Voor reserveringen met 
bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de afreisdag worden de 
reisdocumenten met een koerierdienst verstuurd en dit op kosten 
van de reiziger.
- TTD/TUI houdt zich te allen tijde, in afwijking van bovenstaande 
informatie, het recht voor om over te schakelen naar digitale reis-
documenten indien zij dit noodzakelijk acht (zulks ongeacht de 
afreisdatum van het dossier). 
Enkel voor online dossiers: 
De reisdocumenten zijn vanaf 21 dagen voor vertrek beschikbaar 
via ‘Mijn TUI’ onder ‘Reisdocumenten afdrukken’.
Treintickets voor ‘Overland’ worden zoveel mogelijk per mail 
afgeleverd naar het e-mailadres van de titularis dat vermeld staat 
in het dossier.
Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet 
online afgedrukt kunnen worden, dan worden ze alsnog per post 
opgestuurd naar het adres opgegeven in het dossier. Voor 
reserveringen met bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de 
afreisdag worden de reisdocumenten met een koerierdienst 
verstuurd en dit op kosten van de reiziger.
10. Informeringsplicht
De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekken-
de inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. De 
onderscheiden rubrieken zijn opgenomen in de tekst ‘Belangrijke 
informatie’.
11. Impressum
Aanbod geldig vanaf 30.09.2020.
De gepubliceerde prijzen vervallen bij de volgende uitgave.
TUI Belgium nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
Ondernemingsnummer 0408479965, RPR Oostende
Verantwoordelijke uitgever: TUI Belgium nv
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Belangrijke informatie
1. Wij zorgen voor u
- In geval van nood
Het is noodzakelijk dat u vóór vertrek het gsm-nummer doorgeeft 
waarop u tijdens uw verblijf bereikbaar bent. U kunt dit nummer 
vóór vertrek aanpassen op onze website. Bij noodgevallen ter 
plaatse kunt u 24u/24 onze permanente telefoon service contacteren.
- In geval van werken
Niewbouw en renovatie (privaat en openbaar) zijn een veel 
voorkomend verschijnsel op toeristische plaatsen. Wij lichten u in 
over de werken indien we hierover op de hoogte zijn en ze 
invloed hebben op uw vakantie.
- In geval van overboeking
Het kan gebeuren dat een hotel meer boekingen heeft dan dat er 
kamers beschikbaar zijn. Wij verwittigen u hier zo snel mogelijk 
over Als u de overboeking pas verneemt bij aankomst, kunt u 
onze permanente telefoonservice contacteren. Wij stellen u een 
passend alternatief voor, in dezelfde categorie, met vergelijkbare 
diensten en faciliteiten en indien mogelijk in dezelfde regio
2. Prijzen en waarborg
a) Prijzen
* Prijzen: steeds in € tenzij anders vermeld.
* Kinderkortingen: geldig voor kinderen die de kamer/woning 
delen met minimum 2 personen die de volle prijs betalen (tenzij 
anders vermeld)
* Beschrijving: in de beschrijving van uw accommodatie leest u 
onder de rubriek ‘Inbegrepen’ welke faciliteiten of diensten gratis/
inbegrepen zijn. Diensten die vermeld worden onder de rubriek 
‘Meer vakantie’ en arrangementen (Taste More, Celebrate More,...) 
zijn vooraf te reserveren en te betalen. Faciliteiten en diensten die 
onder andere rubrieken staan (Faciliteiten, Wintersport, 
Bijzonderheid, Ter plaatse) zijn ter plaatse te betalen. De vermelde 
prijzen zijn indicatief en uitgedrukt in euro of in de lokale munt. 
De kortingen vermeld in het Promo-kader zijn niet geldig op de 
ter plaatse te betalen diensten.
* Toeristenbelasting: het bedrag staat vermeld onderaan de 
prijstabel indien gekend bij publicatie. Het kan gebeuren dat na 
het verschijnen van deze publicatie een bestemming alsnog de 
toeristenbelasting invoert of verhoogt.
b) Waarborg
* Verhuringen: verplichte waarborg, terugbetaald na inspectie van 
de gehuurde woning en met aftrek van eventuele kosten of kosten 
die voortvloeien uit beschadiging. De waarborg krijgt u terug op 
de dag van vertrek of kort na thuiskomst.
* Hotels: vaak wordt bij aankomst het nummer van uw credit card 
gevraagd, als garantie voor uw persoonlijke uitgaven. Soms vraagt 
de hotelier een waarborg in cash (bedrag vastgesteld door de 
hotelier, min. € 50 per persoon).
* Diensten/faciliteiten: soms wordt een waarborg gevraagd voor 
het gebruik van bepaalde faciliteiten (al dan niet gratis) zoals 
sportmateriaal, safe, badhanddoeken…
De waarborg voor de huur van skimateriaal kan zeer hoog zijn - 
voorzie een credit card.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het innen en terugbetalen 
van waarborgsommen
3. Formaliteiten
a) Reizen met kinderen
Een kind jonger dan 12 jaar heeft een Kids-ID nodig (www.halloouders.
be/kidsid). Bestel uw KIDS-ID op tijd bij uw gemeente: 3 à 4 weken 
voor afreis.
b) Alleenreizende minderjarigen
Sommige accommodaties weigeren minderjarigen ( jonger dan 18 jaar) 
die niet in het gezelschap van volwassenen reizen. Soms worden 

minderjarigen toegelaten, maar enkel mits voorlegging van een 
schriftelijke en ondertekende ouderlijke 
toestemming. Informeer u bij reservering! 
c) Reizen met huisdieren
- Op bestemming: sommige landen leggen restricties op (vb 
bepaalde documenten, muilkorf, inenting, hondenrassen,…). 
Raadpleeg uw dierenarts vóór u reserveert, of surf naar http://
www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-en-
verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren
- In de accommodatie: de rubriek ‘Ter plaatse’ vermeldt of huis-
dieren al dan niet toegelaten zijn. Deze vermelding is geen garan-
tie gezien de hotelier de toelating van huisdieren kan wijzigen 
zonder ons vooraf in te lichten. Gevaaarlijke honden rassen (cat. 1 
en cat. 2 ) kunnen geweigerd worden. Het feit dat het hotel huis-
dieren toelaat, wil niet zeggen dat zij in alle ruimtes van het hotel 
mogen komen. Huisdieren mogen niet alleen worden achtergelaten 
op de kamer.
- Bij reservering: meld zeker dat u met een huisdier wil reizen. 
De prijs per huisdier wordt vermeld (indien gekend) en is ter 
plaatse te betalen. Soms is de eind schoonmaak verplicht te betalen, 
of wordt de waarborgsom licht verhoogd
- Tijdens de reis: Europees paspoort en tatoeage of chip zijn verplicht.
4. Bijstand tijdens en na uw reis
a) Bijstand
Wij stellen een permanente telefoonservice (24u/24, 7d/7) ter 
beschikking waarvan de gegevens vermeld staan in uw reis-
documenten. Op deze manier bent u zeker dat u altijd de nodige 
bijstand krijgt. Vergeet niet vóór vertrek uw gsm-nummer door te 
geven waarop u tijdens uw verblijf bereikbaar bent.
b) Beoordeling van uw reis
Vergeet niet dat de normen en waarden van het land waar u 
verblijft, kunnen verschillen van de onze en hou rekening met de 
prijs-kwaliteitverhouding en met de cultuur en de gewoonten van 
het land in kwestie. Dagelijks stellen wij alles in het werk om u 
een mooie vakantie te bezorgen en hechten veel belang aan uw 
mening. Daarom vragen wij u een beoordelingsformulier in te vullen 
op onze website bij uw terugkeer. Wij houden hiermee rekening 
om onze dienstverlening te optimaliseren en u een uitstekende 
service te kunnen garanderen.
c) Klachten
Indien u ondanks alles niet tevreden bent, moet u dit melden tijdens 
uw verblijf. Wij voorzien procedures om eventuele problemen op 
te lossen vanaf het moment dat die zich voordoen. U vindt alle 
informatie die u nodig heeft in uw reisdocumenten. Indien u pas 
na uw vakantie een klacht indient, kunnen de feiten niet altijd 
meer vastgesteld worden.
d) Verzekering
Voor een probleemloze vakantie, raden wij u sterk aan een 
annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten. 
Bij het huren van skimateriaal, raden wij aan om bij het afhalen in 
de winkel een schadeverzekering af te sluiten. Bij verlies van het 
skimateriaal door diefstal of door andere redenen of bij schade 
aan het skimateriaal, gelden de verhuurvoorwaarden van de ski-
winkel en zijn de kosten voor de klant.
5. Hotel of verhuring
a) Officiële categorie: wij publiceren altijd de officiële categorie 
onder de vorm van sterren, toegekend door de toeristische auto-
riteiten, op basis van technische criteria eigen aan het land van 
bestemming. Deze criteria kunnen verschillen van de Belgische 
criteria, en zijn geen garantie wat betreft de kwaliteit van de 
maaltijden en de service. De hotelbeschrijving en vooral de prijs 
zijn de belangrijkste parameters om een correct beeld te krijgen 
van wat u ter plaatse mag verwachten.

b) Foto’s: de foto’s en maquettebeelden in onze brochure en op 
onze website geven een indruk weer van uw verblijfplaats. Hotels 
en verhuringen bieden meerdere verblijfstypes aan, de gepubliceerde 
foto’s zijn louter indicatief.
c) Rokers: de meeste hotels en verhuringen zijn rookvrij. Soms is 
roken toegelaten in een gedeelte van het hotel of de residentie
d) Gastenbestand: de aangeboden accommodaties worden verkocht 
op de internationale markt. Het gastenbestand varieert en de 
activiteiten worden georganiseerd naargelang de samenstelling 
van het gastenbestand.
e) Aankomst en vertrek: onderaan de prijstabellen wordt vermeld 
of de aankomst- en vertrekdagen vrij zijn. Uw reisdocumenten 
bevatten info over het uur van 
aankomst en vertrek. In het algemeen:
- aankomst: hotelkamer beschikbaar vanaf 15u, verhuring vanaf 
17u.
- vertrek: hotelkamer vóór 11u, verhuring vóór 10u.
Als u later dan verwacht zult aankomen, verwittig de hotelier/het 
sleuteladres van de verhuring om problemen bij aankomst te 
vermijden. Als u vertrekt buiten de openingsuren van de receptie 
kan een toeslag aangerekend worden.
6. Sport & faciliteiten
a) Toegang: in functie van het seizoen, de weersomstandigheden 
of de bezetting kunnen winkels, restaurants,  zwembaden, water-
sporten, bergliften en andere activiteiten gesloten of beperkt 
toegankelijk zijn. De openingsuren kunnen afwijken van wat vermeld 
wordt in de beschrijving. Sommige faciliteiten zijn ook toegankelijk 
voor mensen die niet in het hotel/de verhuring verblijven.
b) Waterpret
* Zwembaden zijn niet verwarmd noch bewaakt, tenzij anders vermeld. 
Kinderen zijn steeds onder de verantwoordelijkheid van hun 
ouders of begeleiders. De toegang tot openbare/gemeentelijke 
zwembaden is steeds onder voorbehoud van de plaatselijke 
openingsdata en -uren.
* De interne reglementering van de zwembaden, aquaparken, 
spa- en wellness faciliteiten  en van de accommodatie behoren tot 
de bevoegdheid van de hotelier. Deze is steeds van toepassing en 
kan maatregelen bevatten zoals toegangsverbod of beperkingen 
wegens leeftijd of lengte, verplichte badmuts, verbod op opblaas-
baar speelgoed, beperkte openingsuren...  
c) Miniclubs
* Wat? Activiteiten op maat van de kinderen (meestal vanaf 5 jaar) 
gedurende enkele uren per dag en enkele dagen per week. 
Maaltijden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Meestal 
dient u de miniclub op voorhand te reserveren bij de receptie.
* Taal: meestal een andere taal dan het Nederlands. De ervaring 
leert ons dat taal voor kinderen meestal geen obstakel is, zij 
communiceren op andere manieren.
* Goed om weten: soms vraagt men de ouders om in de buurt te 
blijven. In sommige landen wordt een medisch attest met vaccinatie-
plan gevraagd
d) Parking: het aantal plaatsen is vaak beperkt, en ze worden 
toegekend volgens beschikbaarheid. U kunt bij reservering melden 
dat u de parking of garage wenst te gebruiken, maar het is niet 
mogelijk om een plaats te reserveren (tenzij anders 
vermeld). Sommige garages hebben beperkte afmetingen. 
Privéparkings zijn niet overdekt noch afgesloten, tenzij anders 
vermeld. Met ‘afgesloten’ parking wordt vaak bedoeld dat deze 
enkel ‘s nachts afgesloten is
e) Wifi: bedoeld voor recreatief gebruik, inbegrepen of betalend 
(zie beschrijving). De wifi kan beperkt zijn in snelheid, in draagwijdte 
en in aantal toestellen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het wifi-
netwerk in de accommodatie
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f) Varia
Excursies: veel hotels bieden arrangementen aan waarin een 
bezoek of attractie inbegrepen is. Het vervoer heen en terug is 
zelf te regelen (tenzij anders vermeld).
Regionale kaarten: vb. Hochschwarzwaldkarte: beschrijving van de 
voordelen onder voorbehoud van wijziging (deze kaart wordt 
uitgegeven door de plaatselijke overheid).
7. Maaltijden
a) Inbegrepen in:
- kamer en ontbijt: ontbijt van de dag na aankomst t.e.m. de dag 
van vertrek
- half pension: ontbijt + avondmaal (vanaf avondmaal op de dag 
van aankomst t.e.m. ontbijt op de dag van vertrek)
- volpension: ontbijt + middagmaal + avondmaal (vanaf avondmaal 
op de dag van aankomst t.e.m. middagmaal op de dag van vertrek, 
tenzij anders vermeld)
- all-in: maaltijden + dranken + activiteiten, zoals beschreven 
(vanaf check-in tot check-out, vastgelegd door de hotelier)
b) Goed om weten
- Hou rekening met de dresscode in het restaurant (gekleed of 
casual)
- Dranken, à la carte maaltijden en thema-maaltijden zijn niet 
inbegrepen, tenzij anders vermeld
- Speciale buffetten/grill avonden: vervangen de half- of volpension 
maaltijd
- Keuzemenu: meestal 1 gang met keuze
- In halfpension kan het avondmaal soms vervangen worden door 
het middagmaal. Informeer u bij de receptie
- Drankenbon: geen terugbetaling mogelijk voor het eventueel 
niet gespendeerde bedrag
- Water inbegrepen: kan zijn dat dit alleen geldt voor mineraalwater 
en niet voor spuitwater
- A-la-carte- en themarestaurants: soms biedt de hotelier de 
mogelijkheid aan om, al dan niet met een toeslag, het normale 
menu te vervangen door een à-la-cartemenu. Indien je dit wenst, 
meld dit dan bij je hotelboeking, of ten laatste bij
aankomst aan de receptie. Let wel: de restaurantkeuze is volgens 
beschikbaarheid en niet gegarandeerd, zeker in het geval van een 

bekroond restaurant (Michelin, Gault&Millau)
c) Wijzigingen: naargelang het weer of de bezetting kunnen sommige 
bars of restaurants gesloten worden, of kan de hotelier beslissen 
om de tafeldienst te vervangen door een buffet of vice versa. De 
plaats en de uurregeling van de maaltijden kunnen afwijken van 
de beschrijving in deze publicatie zonder voorafgaande verwittiging. 
Dergelijke wijzigingen geven nooit recht op een vergoeding.
8. Kamers en woningen
a) Diensten
* Hotel: de hotelier bepaalt de frequentie van de wissel van bed- en 
badlinnen. Op zondag wordt vaak niet gepoetst en worden de 
bedden niet opgemaakt.
* Verhuringen: bed- en badlinnen worden elke week gewisseld, 
tenzij anders vermeld. Voor verhuringen waar het bedlinnen 
inbegrepen is, zijn de bedden niet opgemaakt tenzij anders vermeld. 
Opgemaakte bedden bij aankomst: bedden in de woonkamer en 
stapelbedden worden meestal niet opgemaakt. De kitchenette en 
de vaat dient u zelf op te ruimen, dit is nooit inbegrepen in de 
eindschoonmaak.
b) Aantal personen per kamer of woning
Het maximum aantal toegelaten personen per kamer of woning 
wordt steeds vermeld in de beschrijving (het aantal bedden kan 
hoger zijn dan de maximum bezetting). Meld bij reservering het 
exacte aantal personen, baby’s inbegrepen, en informeer ons zo 
vlug mogelijk bij wijzigingen. Inbreuken daarop kunnen de weigering 
van uw boeking betekenen of het betalen van een toeslag, zonder 
dat dit op uw reis organisator verhaald kan worden.
* Kamer 2 pers.: soms met 2 persoonsbed, meestal met 2 x bed 
1 pers. en initieel uitgerust voor 2 personen. Als u een kamer 2/3 
of 2/4 personen boekt voor 
2 personen, krijgt u niet altijd een ruimere kamer toegewezen.
* 3 of 4 personen in een kamer: er worden extra slaapplaatsen 
voorzien voor de 3de of/en 4de persoon: divanbed, opklapbed, 
bijstelbed, ... Kinderen jonger dan 6 jaar mogen niet in het hoogste 
bed van een stapelbed slapen. Als een kamer bezet is door 3 of 4 
personen, worden het comfort en de beschikbare ruimte beperkter.
* 1 persoonskamer: het kan gebeuren dat 1 persoonskamers 
minder goed uitgerust of minder goed gelegen zijn dan de 
2 persoonskamers.

* 2 kamerappartement: met 2 kamers wordt bedoeld: woonkamer 
en 1 slaapkamer. 3 kamerappartement: woonkamer en 2 slaapkamers, enz.
* Kinderbedjes: meestal ter beschikking in de accommodatie 
(gratis of betalend: zie hotelbeschrijving, lakens niet inbegrepen). 
Vergeet niet te melden bij reservering dat u over een kinderbedje 
wil beschikken.
c) Terminologie
* Airconditioning: de werking van de airconditioning, individueel 
of centraal, hangt af van de weersomstandigheden en kan 
beperkt zijn tot enkele uren per dag of enkele plaatsen van een 
woning.
* Minisafe: neem geen waardevolle zaken mee op reis, of vertrouw 
ze toe aan de hotelsafe bij de receptie, in plaats van ze te bewaren 
in de minisafe op de kamer. Het hotel/de verhuurder is slechts 
beperkt verantwoordelijk bij verlies of diefstal.
* Balkon en terras: niet altijd uitgerust met stoelen en/of een 
tafel. De afmetingen kunnen variëren (een Frans balkon is bvb 
beperkt tot een balustrade voor het raam).
* Minibar: bevat minimum twee soorten dranken (bv. water en 
frisdrank).
* Koelkast: bevat geen dranken. Is een vast onderdeel van de 
kitchenette en wordt niet apart vermeld in de beschrijving van de 
verhuringen.
* Uitzicht vanuit uw kamer: wanneer een hotel of residentie 
wordt beschreven met zicht op bijvoorbeeld de bergen of de 
rivier, betekent dit niet dat alle kamers of appartementen zicht 
bieden op de bergen of de rivier. De kamers of appartementen 
zijn zonder specifiek zicht, tenzij anders vermeld
* Zeezicht: vanuit uw kamer of vanop uw balkon/terras kan u de 
zee zien. Het zicht kan echter beperkt zijn of de zee kan zich op 
een grote afstand bevinden. De natuur of de architectuur van het 
hotel kan het zicht gedeeltelijk belemmeren. 
* Zeezijde: betreft de ligging van de kamer in het hotel, maar 
betekent niet dat de kamer zeezicht heeft.
9. Uw bestemming
Bij elke vermeld land en/of regio  hoort een korte, louter 
informatieve, beschrijvende tekst. Deze teksten werden opgemaakt 
aan de hand van gegevens verstrekt door toeristische diensten in 
de loop van vorig seizoen. In het laagseizoen of volgens de weers-
omstandigheden kunnen sommige attracties, pretparken... gesloten 
zijn. Eventuele vermelde data van evenementen zijn onder voor-
behoud. Bij elke accommodatie vindt u ook indicatieve kilometer-
aantallen terug vanaf Brussel via de autosnelwegen. Het is zeker 
mogelijk dat er alternatieve routes bestaan.
10. Transport
Informeer u voor vertrek op www.vab.be over verkeersregels, tol-
tarieven, auto vignetten,… 
11. Belgische schoolvakanties
• krokusvakantie: zaterdag 13 februari 2021 t.e.m. zondag 21 
februari 2021
• paasvakantie: zaterdag 3 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021
• zomervakantie: donderdag 1 juli 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021
• herfstvakantie: zaterdag 30 oktober 2021 t.e.m. zondag 
7 november 2021
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TUI reist de hele wereld rond. En met ons, vele andere reisfans. Deze reizen hebben een impact op het milieu en de ontwikkeling van vakantie-
bestemmingen. TUI neemt het voortouw om die impact zo positief mogelijk te maken. Zo kun jij zorgeloos genieten van de mooiste vakanties. 
Nu én in de toekomst.

BLIJVEND GENIETEN
VAN DE MOOISTE BESTEMMINGEN

Alleen accommodaties die aan onze 

strenge voorwaarden voldoen, 

krijgen van ons het groene boompje 

als symbool.

“WIE BETERE VAKANTIESMAAKT, ZIET 

ÓÓK KANSENOM BIJ TE DRAGEN AAN

EEN BETERE WERELD” 

WAT DOET TUI?
De afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet en veel geïnvesteerd in 
duurzaamheid. We vertellen graag over een paar initiatieven en resultaten waar 
we trots op zijn.

HOTELS
TUI biedt de klant keuze uit ruim 1.000 accommodaties met een erkend duurzaamheidslabel. Deze
hotels reduceren water, energie en afval en verbeteren het leven van de medewerkers, hun families en de
lokale gemeenschap. En veel klanten maakten deze keuze al. Het aantal klanten in deze duurzamere
accommodaties steeg in vijf jaar met 91% tot 763.000. Je herkent deze accommodaties aan het groene 
pictogram.

KANTOREN
TUI’s hoofdkantoren zijn energiezuinig en verduurzamen we op allerlei manieren, groot en klein. Hier 
drinken onze medewerkers fair trade koffie en thee en faciliteren we hen met videoconference
mogelijkheden zodat we zelf minder hoeven te reizen. Ons papiergebruik wordt steeds digitaler. Zo is de
brochureproductie in vijf jaar gehalveerd.

SAMENWERKINGEN
TUI is een specialist in reizen en vakanties. Voor specifieke kennis, zoals mensenrechten, het tegengaan 
van uitbuiting van kinderen en dierenwelzijn werken we samen met non-profit organisaties. Financiële 
ondersteuning bieden wij via TUI Care Foundation.

TUI CARE FOUNDATION
TUI steunt samen met de onafhankelijke TUI Care Foundation wereldwijd projecten die zich richten op 
educatie, natuur, milieu en het stimuleren van de lokale economie. Op deze manier dragen we nog eens
extra bij aan duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Een donatie doen? Dat kan online of 
tijdens je TUI fly vlucht. We garanderen dat 100% van de donaties naar de programma’s van TUI Care
Foundation gaat.

MEER WETEN?
Scan de QR code voor een video en volg 

TUI Care Foundation op Instagram.

BESCHERM ONZE KINDEREN
Op sommige bestemmingen bieden minderjarigen seksuele 
diensten aan. Bij vermoedens van kindersekstoerisme door een 
landgenoot, vragen wij je hier melding van te maken via ikzegstop.
be, het contactpunt van de Belgische politie, ECPAT of de federale 
politie op de Belgische luchthavens. 

Stel ook je reisleiding op de hoogte. TUI heeft de Code of Conduct voor de 
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting op vakantiebestemmingen 
onderschreven.

www.ikzegstop.be 
www.ecpat.be

MILIEU
BEWUST
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Als u een reis uit het aanbod van TUI reserveert is er geen annuleringsverzekering 
inbegrepen in de reissom. U kan een aanvullende annuleringsverzekering afsluiten op 
het ogenblik van het boeken van uw reis conform de onderstaande voorwaarden. 
1. Doel van de verzekering
De annuleringsverzekering PLATINUM heeft als doel de verzekerde te vergoeden voor 
welomschreven schadelijke gevolgen van de annulering van een via een reiscontract 
geboekte vakantiereis of huurovereenkomst voor een vakantieverblijf, als gevolg van 
welomschreven gebeurtenissen die dateren van na het afsluiten van zowel de polis als 
de reis.
2. De partijen
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, vennootschap naar 
Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, Triq L-lljun, The landmark, Level 1, 
Suite 2, goedgekeurd door het MFSA (nummer C 52394) en het FSMA (nummer 2787) 
en met als gemandateerde schaderegelaar in België Pats nv, met zetel te 8400 
Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met ondernemingsnummer 0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer: de natuurlijke persoon die het reiscontract en de daaraan 
gekoppelde annuleringsverzekering PLATINUM afsluit en die gedomicilieerd is in een 
lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. 
c) de Verzekerden: de personen die met naam in de bijzondere voorwaarden van de 
overeenkomst vermeld staan onder de “verzekerden” en die gedomicilieerd zijn in een 
lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. De verzekerden zullen ook vernoemd 
worden in onderhavig contract door de term “u”.
3. Definities
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, al dan niet 
gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als reiziger en/of huurder met 
TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reiscontract en de 
daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afgesloten met de reisorganisator en 
de verzekeraar. 
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer samen ingeschreven 
is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie de aanwezigheid noodzakelijk 
is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke of wettelijke 
levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats 
samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een ongeval 
veroorzaakt wordt, waarvan de oorzaak en de symptomen objectief medisch zijn 
vastgesteld door een erkende arts vóór of op de datum van annulering en die de uit-
voering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt. 
g) stabiele ziekte: het stabiele karakter van een ziekte wordt beoordeeld met verwijzing 
naar de “referentiedatum”, d.i. de dag zes kalendermaanden vóór de inschrijvings-
datum. Een ziekte wordt enkel als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. vóór de referentiedatum heeft de behandelende arts een definitieve diagnose 
gesteld en de eventuele medische behandeling opgestart met een medisch normaal 
verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt geen 
nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte (“nieuw”: afwijkend van de 
symptomen of medische gevolgen die de patiënt vertoonde in de periode van zes 
kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is er geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of 
redelijkerwijze voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de 
behandeling en/of medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand 
aan de referentiedatum). 
h) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse gebeurtenis 
buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door een erkende arts vóór of 
op de datum van de annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch 
gezien onmogelijk maakt.
i) stabiele medische toestand na ongeval of medische/chirurgische ingreep: het 
stabiele karakter van de medische toestand wordt beoordeeld met verwijzing naar 
de “referentiedatum”, dit is de dag zes kalendermaanden vóór de inschrijvingsdatum. 
De gevolgen van een ongeval of een medische/chirurgische ingreep worden enkel 
als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. het ongeval of de ingreep dateren van vóór de referentiedatum en de navolgende 
behandeling kent een medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt geen 
nieuwe symptomen of medische gevolgen (“nieuw”: afwijkend van de symptomen of 
medische gevolgen in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de 
referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie vereist, uitgevoerd, gepland of voorzienbaar voor arts 
of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/of medicatie in de periode 
van zes kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum). 
j) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en door 
een plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van minstens 2.500 euro 
aan onroerende goederen van de verzekerde ongeacht de bestemming van die goederen, 

TIJDELIJKE ANNULERINGSVERZEKERING PLATINUM 
ALGEMENE VOORWAARDEN

onafhankelijk van uw wil, want ten gevolge van een toevallige oorzaak, en die de annulering 
vereist voor de vrijwaring van uw materiële belangen.
k) terminaal: een ziekte die niet kan worden genezen en in de laatste levensfase is 
aanbeland
l) natuurramp: een hevige gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met verwoestende 
gevolgen op grote schaal. Natuurrampen zijn gebeurtenissen veroorzaakt door de 
atmosfeer, watermassa of de grond die het land treffen, in het bijzonder (niet 
limitatieve opsomming) overstromingen, vloedgolven, dijkbreuken, orkanen, droog-
vallen of uitzetting van gronden (extreme droogte), aardbevingen, aardverschuivingen, 
vulkanische uitbarstingen, grondverschuivingen, grondverzakkingen.
4. Recht op vergoeding
De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd aan de 
reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het reiscontract omwille 
van één van de hierna volgende redenen die dateren van na de inschrijvingsdatum. 
De verzekeraar behoudt zich het recht om een adviserend geneesheer aan te duiden 
die bevoegd is om bijkomende medische informatie op te vragen of inzage te krijgen 
in het volledige medisch dossier van de patiënt, wie de reden is om het reiscontract 
te annuleren of te wijzigen. De eindbeslissing blijft dan ook altijd het recht van de 
verzekeringsmaatschappij.
a) ongeval, overlijden, of ziekte, daterend van na de inschrijvingsdatum, inclusief de 
medisch noodzakelijke behandeling n.a.v. dit ongeval of deze ziekte, van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou 
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmogelijk 
kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een normaal zorgvuldig 
verzekerde niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de reis toch kan 
doorgaan.
Een ziekte dateert van na de inschrijvingsdatum indien zich op dat moment nog 
geen symptomen of medische klachten die met de ziekte in verband kunnen worden 
gebracht hadden gemanifesteerd, ongeacht de datum van diagnose. Eventuele tussen-
komende factoren (zoals het verloop van de behandeling, evolutie van de klachten, 
fout van een derde…) doen geen afbreuk aan het verband tussen de medische 
klachten en de ziekte.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies 
van de behandelende arts.
b) onverwachte medisch noodzakelijke behandeling van de gevolgen van een ongeval 
of van een ziekte, wanneer het ongeval of de ziekte dateren van vóór de inschrijvings-
datum (volgens de definitie in art. 4 a), doch enkel op voorwaarde dat de medische 
toestand na ongeval of de ziekte op de inschrijvingsdatum stabiel waren zoals 
gedefinieerd in art. 3.g) en art. 3.i)., van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou 
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmogelijk 
kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een normaal zorgvuldig 
patiënt niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de behandeling op de inschrijvingsdatum 
door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig arts redelijkerwijze 
niet konden worden voorzien. 
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies 
van de behandelende arts.
c) de onverwacht noodzakelijke zorg voor een familielid tot de tweede graad van de 
verzekerde omwille van medische redenen na een ziekenhuisopname mits de hulp-
behoevende op het moment van de inschrijvingsdatum niet gehospitaliseerd was en 
de verzekerde vóór de inschrijvingsdatum nog niet op dezelfde manier in de zorg 
van dit familielid moest voorzien en mits bewijs van de nood aan de zorg uitgaat 
van het ziekenhuis waar het familielid werd opgenomen. Het moet daarbij voor een 
normaal zorgvuldige verzekerde onmogelijk zijn om de zorg zo te organiseren dat de 
reis toch kan doorgaan. Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de noodzaak van 
de zorg op de inschrijvingsdatum door een normaal zorgvuldig patiënt en een 
normaal zorgvuldig arts niet konden worden voorzien.
d) zwangerschap mits de zwangere verzekerde nog niet zwanger was op de inschrijvings-
datum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie maanden van de 
normale zwangerschapsperiode valt;
e) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzekerde mits dit de 
uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt; onvoorziene 
zwangerschapscomplicaties bij een familielid van de verzekerde tot de tweede graad 
met inbegrip van een vroeggeboorte vroeger dan één maand vóór de voorziene 
bevallingsdatum. Onder “onvoorziene” complicaties wordt verstaan: afwijkend van 
het op de inschrijvingsdatum normaal te verwachten medisch verloop;

f) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde of van uw levensgezel 
na de inschrijvingsdatum door de werkgever om economische redenen;
g) het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie opeenvolgende 
maanden door de verzekerde na de inschrijvingsdatum, indien deze periode geheel 
of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de reis en de vakantieperiode van de reis 
niet werd goedgekeurd door de nieuwe werkgever;
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verzekerde, buiten 
uw toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan door de overheid (zoals 
politiediensten) en/of door een expert, die uw aanwezigheid noodzakelijk maken en 
waarbij er in het geval van inbraak duidelijke sporen van braak terug te vinden zijn; 
mits de schade dateert uiterlijk binnen de maand vóór de vertrekdatum van de reis 
of tijdens de reis;
i) de oproeping van de verzekerde of van uw levensgezel na de inschrijvingsdatum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs met een 
medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te ondernemen wordt bevestigd; 
de vergoeding kan ook genoten worden voor een orgaantransplantatie, als donor of 
als ontvanger, voor familieleden tot de tweede graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst van het kind 
zich situeert in de periode tussen één maand vóór en één maand na de vertrekdatum 
van de reis;
• voor een militaire missie;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaatsvindt tijdens 
de reis;
j) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekerde of uw levensgezel of 
een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
k) zelfmoord van:
• de verzekerde of van uw levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou 
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
l) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekerde met de reisgezel indien de 
procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een samenlevings-
contract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voorlegging van het bewijs dat 
de adreswijziging van de verzekerde of van uw ex-partner dateert van na de 
inschrijvingsdatum;
m) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekerde wanneer het een 
reis betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich zou gesitueerd 
hebben na dit huwelijk;
n) herexamens als student voor de verzekerde die tijdens of binnen de maand na 
de reis moeten worden afgelegd door de verzekerde, mits u niet op de hoogte was 
van een herexamen of een onvoldoende op de inschrijvingsdatum en mits het 
herexamen niet verplaatst kan worden buiten voormelde periode;
o) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekerde of uw levens-
gezel ten gevolge van een ongeval, een brand of een diefstal binnen de week vóór 
de vertrekdatum van de autovakantie en mits bewijs via een overheid (zoals politie-
diensten) en/of door een expert;
p) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particuliere voertuig 
(en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd betalend vervoer) dat de 
verzekerde naar de lucht- of zeehaven van vertrek moest brengen zodat de lucht- 
of zeehaven van vertrek niet tijdig kan worden bereikt, mits afdoende bewijs hiervan 
door bv. de overheid (zoals politiediensten, takeldienst,…) en/of door een expert en 
mits het bewijs dat de oorzaak van de immobilisatie zich voordoet meer dan één 
uur vóór het inschepen op het vliegtuig of de boot.
q) home- of carjacking van de verzekerde, door een derde, uiterlijk binnen de week 
vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de politiediensten;
r) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats 
van de verzekerde na de inschrijvingsdatum, binnen de drie maand vóór de vertrek-
datum van de reis en mits de woning binnen de maand vóór vertrek of tijdens de 
reis moet verlaten worden;
s) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door uw werkgever 
wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde vervangt, ten gevolge 
van ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde moet een attest van de werkgever 
voorleggen dat bewijst dat de vervanger was aangeduid voor de datum waarop de 
reis werd geboekt, evenals een medisch attest van werkonbekwaamheid of, 
desgevallend, een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
t) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep 
uitoefent wegens onbeschikbaarheid van uw vervanger zoals aangeduid bij het 
afsluiten van de verzekeringspolis door ziekte, ongeval of overlijden en mits voorlegging 
van een bewijs waaruit blijkt dat hij/zij als vervanger was aangeduid vóór de inschrijvings-
datum en mits ook een medisch attest van werkongeschiktheid of, desgevallend, 
een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
u) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekerde, uiterlijk binnen de vijf 
dagen vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal van de identiteits- of 
vervoers- of andere bewijzen, noodzakelijk voor de reis en mits bewijs van 
vaststellingen door de politiediensten;
v) de onmogelijkheid voor de verzekerde wegens medische redenen om gevaccineerd 
te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk noodzakelijk is volgens de WHO 
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(World Health Organization);
w) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten (ook die van het 
land van bestemming) van een vereist visum voor de verzekerde, voor zover dit niet 
(tijdig) bekomen niet het gevolg is van een laattijdige aanvraag door de verzekerde of 
van een aanvraag waarbij onjuiste of onvoldoende informatie werd bezorgd door de 
verzekerde en voor zover op de inschrijvingsdatum niet kon geweten zijn dat het visum 
niet of niet tijdig kon bekomen worden;
x) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde binnen de twee 
dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs met een overlijdensverklaring van 
de dierenarts en met een verklaring van de dierenarts van de goede gezondheid van 
het dier op de dag van het afsluiten van het reiscontract en van de verzekeringspolis 
en mits ook het bewijs dat het dier eigendom is van de verzekerde.
5. Gewaarborgde schade en omvang van de waarborg
Indien het recht op vergoeding conform artikel 4 is aangetoond en verworven aan de 
hand van de nodige bewijsdocumenten, waarborgt de annuleringsverzekering 
PLATINUM:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd 
aan de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract; rekening houdend met de 
uitsluitingen onder art. 6.;
b) in geval van annulering tijdens de duur van het reiscontract, de niet recupereerbare 
kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld op het reiscontract 
(de terugvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding);
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 4. pas later 
kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in het reiscontract, de niet 
recupereerbare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld 
op het reiscontract (de heenvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding).
De verzekerde moet geen franchise noch administratiekosten ten laste nemen. 
Anderzijds bent u niet gerechtigd op de terugbetaling van de verzekeringspremie en 
administratiekosten in het reiscontract.
6. Uitsluitingen
De verzekeraar verleent enkel dekking voor gebeurtenissen die aanleiding teven tot 
annulering van de reis die expliciet vermeld zijn onder artikel 4. Binnen deze grenzen 
sluit de verzekeraar dekking uit, en zal er dus geen vergoeding verschuldigd zijn, in dit 
artikel opgesomde redenen van annulering.
a) ziektes in een terminaal stadium (beoordeeld door de behandelende arts en de 
adviserend geneesheer van de verzekeraar) op de inschrijvingsdatum; 
b) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- of wettelijke 
drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet door een arts voorgeschreven 
geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen;
c) depressies, psychische of psychosomatische ziektes, geestes- of zenuwstoornissen, 
behalve wanneer die noodzaken tot hospitalisatie of opname in een geestelijke 
gezondheidsinstelling tijdens de reisperiode, doch dit uiteraard onder de voorwaarden 
beschreven in art. 4, a) en b). 
d) ziektes of gevolgen van ongevallen die niet via een medisch onderzoek kunnen 
worden vastgesteld of die niet gepaard gaan met objectieve waarneembare 
symptomen op basis waarvan een onbetwistbare diagnose kan worden gesteld;
e) alle redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot annulering van 
de reis die de verzekerde kende, of die een normaal zorgvuldig verzekerde redelijker-
wijze had moeten kennen, op de inschrijvingsdatum, met uitzondering van vooraf-
bestaande ziekte of ongeval onder de voorwaarden beschreven in art. 4, b).
f) een medische of chirurgische ingreep en de gevolgen daarvan (waaronder complicaties) 
wanneer: 1. de ingreep reeds gepland of uitgevoerd was vóór de inschrijvingsdatum 
(tenzij de medische toestand na ingreep stabiel was zoals omschreven in art 3, i);  of 2. 
de ingreep werd gepland of uitgevoerd na de inschrijvingsdatum en in causaal verband 
kan worden gebracht met symptomen of medische klachten die zich reeds hadden 
gemanifesteerd vóór de inschrijvingsdatum. Dit causaal verband kan rechtstreeks of 
onrechtstreeks zijn, eventuele bijkomende factoren van latere datum (zoals het verloop 
van de behandeling, evolutie van de klachten, fout van een derde…) doen hieraan geen 
afbreuk.  
g) niet medisch dringende chirurgische ingreep (zoals o.a. esthetische ingreep, gastric 
bypass, obesitasheelkunde…) en alle gevolgen daarvan, waaronder complicaties. Dit 
causaal verband kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn, eventuele bijkomende factoren 
van latere datum (zoals het verloop van de behandeling, evolutie van de klachten, fout 
van een derde…) doen hieraan geen afbreuk.  
h) ziektes, ongevallen of stoornissen en schade als gevolg van:
a. het beoefenen van gevaarlijke sporten of vrijetijdsbestedingen zoals bergbeklimmen, 
jacht op groot wild, speleologie, diepzeeduiken, gevechtssporten (deze opsomming is 
niet limitatief);
b. de deelname aan snelheidspogingen of –wedstrijden;
c. professioneel of betaald sporten met inbegrip van de trainingen;
i) epidemieën en/of pandemieën;
j) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijke daden 
van de verzekerde;
k) de gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen, aanvallen, explosies en/of stralingen;
l) oorlog, staking, oproer, burgeroorlog, terreur of gewelddaden met collectieve drijfveer 
en alle gevolgen die daaruit voortvloeien, tenzij het bewijs wordt geleverd dat er geen 
oorzakelijk verband is tussen de annulering en de gebeurtenis;
m) aardbeving, vloedgolf, vulkaanuitbarsting, overstroming of een andere natuurramp 
zoals gedefinieerd onder art. 3 l);
n) reizen of verblijven met professionele doeleinden of die niet beantwoorden aan de 

definitie onder 3 a);
o) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag aanrekenen 
of waarvoor door de reisorganisator een kosteloos alternatief aangeboden wordt;
p) wanneer de verzekerde op reis vertrekt tegen het advies van de behandelende arts; 
q) wanneer de verzekerde alsnog op reis vertrekt in dezelfde afreisperiode als het 
oorspronkelijk geannuleerd reiscontract;
r) annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet tastbare of verifieerbare 
reden die niet met de nodige bewijsdocumenten kan aangetoond worden;
s) het door de verzekerde niet naleven van de verplichtingen bepaald in art. 9, 
waaronder de termijn van aangifte.
Binnen de annuleringsverzekering PLATINUM zijn de waarborgen & de uitsluitingen 
niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen van wie 
de medische toestand de oorzaak is van de vraag tot tussenkomst.
7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De waarborg neemt aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en loopt tot 
de aanvang van de reis. 
De polis komt pas tot stand bij volledige betaling van de verzekeringspremie, zo lang 
deze niet volledig is betaald kan er nooit dekking verworven zijn.
8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering Platinum of upgraden van de 
reeds geboekte annuleringsverzekering Platinum naar All Risk is toegelaten tot 7 dagen 
na boeking mits deze datum minstens 57 dagen voor afreis ligt. Uiteraard geldt de 
door de upgrade verworven dekking enkel voor redenen die dateren van na de upgrade. 
Men kan nooit dekking bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben voltrokken, 
of waarvan het redelijkerwijze voorzienbaar is dat deze zich zullen voltrekken (verhoogd 
risico).
8.2 Downgraden
Het downgraden of opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering is niet mogelijk.
9. Verplichtingen van de verzekerde
a) de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of wijzigingskosten 
tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal u de reisorganisator op de hoogte 
brengen zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om uw reis te annuleren, te wijzigen 
of te onderbreken;
b) de verzekerde is gehouden de schadeaangifte online te doen via de website https://
claims.tui.be. Verdere communicatie verloopt via het telefoonnummer +32 (0)59 56 58 
01 met Pats nv die door Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell werd aangesteld 
als haar gemandateerde schaderegelaar. Met het oog op een vlotte behandeling, is de 
verzekerde daarbij gehouden:
- de nodige medische vragenlijst te downloaden op https://claims.tui.be, online het 
aangifteformulier in te vullen en de ingevulde medische documenten en/of andere 
bewijsdocumenten te uploaden binnen 30 kalenderdagen vanaf de annuleringsdatum 
van het reiscontract of vanaf de datum van de heenreis in geval van een no show die 
tevens de uitschrijvingsdatum van de kostenfactuur is, op risico van een lagere dekking;
- alle nuttige inlichtingen en/of documenten te bezorgen aan Pats nv;
- zich te schikken naar de instructies van Pats nv;
- daar waar gevraagd medische verslagen van de behandelende arts te bezorgen aan 
de adviserend geneesheer van de verzekeraar of bij reisonderbreking een medisch 
attest van de arts ter plaatse en een bewijs van de vervroegde terugkeer;
c) door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de verzekerde dat de verzekeraar of 
haar daartoe bevoegde gemandateerden, en in geval van medische gegevens haar 
daartoe bevoegde gemandateerde artsen, controles kunnen uitoefenen en ook toegang 
en inzage kunnen krijgen van het medisch dossier bij ongeval of ziekte van de persoon 
van wie de medische toestand de reden is tot de aanvraag tot vergoeding; tevens aan-
vaardt de verzekerde dat wanneer geen controle mogelijk is en zo de reden van tussen-
komst niet afdoende bewezen is dan wel de door de verzekeraar ingeroepen reden van 
verval niet kan worden gecontroleerd, de verzekeraar gerechtigd is de vergoeding te 
weigeren.
10. Algemene bepalingen
10.1 Eerder afgesloten verzekeringen
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor hetzelfde 
risico, kan de verzekerde of de begunstigde van de vergoeding, in geval van schade, 
van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders 
verplichtingen en tot beloop van de vergoeding waarop u recht heeft. De verzekeraar 
kan zich in dat geval niet beroepen op het bestaan van andere contracten die hetzelf-
de risico dekken om zijn waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De schade-
regeling zal gebeuren overeenkomstig artikel 99 §2 van de W. Verz. van 4 april 2014.
10.2 Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell treedt automatisch in de rechten van de 
begunstigde van de vergoeding ten aanzien van aansprakelijke derden tot beloop van 
het bedrag van haar tussenkomst.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecteert de privacy van haar klanten 
en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en 
het gebruik dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell van deze gegevens 
maakt, is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation. In geval van 
aansluiting worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een databestand. De verwerkings-
verantwoordelijke van dit bestand en de persoonsgegevens vervat in dit bestand is 
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell.
Uw identiteitsgegevens en contactgegevens worden gebruikt om de verzekeringsover-
eenkomst te kunnen sluiten, te kunnen beheren en te kunnen uitvoeren. Daarnaast 

kan Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, op basis van haar gerechtvaardigd 
commercieel belang, uw identiteits- en contactgegevens ook gebruiken om te voldoen 
aan de vragen van haar klanten, haar klanten op de hoogte te houden van de 
activiteiten van Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, alsook voor marketing-
doeleinden zoals het aanbieden van diensten of producten, ledenvoordelen en 
promoties bij partners, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing, 
public relations en activiteiten als tussenpersoon. Voorts is het mogelijk dat voor 
het sluiten van uw overeenkomst, de uitvoering van uw overeenkomst en/of de 
afhandeling van uw schadegeval dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell 
ook gezondheidsgegevens moet verwerken. De wet verplicht ons om uw 
uitdrukkelijke toestemming te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de 
persoon die u vertegenwoordigt te verwerken. U kan deze toestemming op elk 
moment intrekken. Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell kan bij intrekking 
van die toestemming die gegevens ook zonder uw toestemming verder verwerken 
als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens die u zelf openbaar gemaakt 
hebt en de verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen 
of te onderbouwen.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beveiligt uw persoonsgegevensgegevens 
met verregaande technische maatregelen. Alleen personen die daarvoor bevoegd 
zijn, verwerken uw persoonsgegevens en dat met de grootste vertrouwelijkheid.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell deelt gegevens alleen mee aan de 
contractueel met Advent Insurance verbonden organisaties. Zo doet Advent 
Insurance PCC Limited - Absolut Cell beroep op een subverwerker Pats nv (met 
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in de 
KBO onder het ondernemingsnummer 0436.072.606).
U heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering toe van uw 
persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens omwille van direct marketingdoeleinden of tegen de doorgifte 
van uw gegevens aan een contractueel met Advent Insurance PCC Limited - Absolut 
Cell verbonden organisatie. U kunt deze rechten uitoefenen door het richten van een 
eenvoudig schrijven met kopie van identiteitskaart naar Advent Insurance PCC 
Limited - Absolut Cell op haar maatschappelijke zetel. Als u denkt dat de gegevens-
verwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht 
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer uitgebreide informatie over het gebruik van de gegevens door de verzekeraar 
en uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de verzekeraar, beschikbaar via de 
website van de verzekeraar (http://www.adventpcc.com/data-protection). Een papieren 
versie kan ook kosteloos opgevraagd worden bij de verzekeraar.
10.3 Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomst PLATINUM is het Belgisch recht van toepassing. 
In geval van betwisting is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de 
verzekeringsnemer. Elke vordering voortvloeiend uit het ontstaan, de toepassing of 
het einde van deze verzekeringsovereenkomst verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf 
de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vraag tot vergoeding.
10.4 Woonplaatskeuze  
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op de maatschappelijke zetel 
van haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilie-adres.
10.5 Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell er 
alles aan doet om uw dossier correct te behandelen, zou het kunnen dat u niet 
tevreden bent. Wendt u zich dan in eerste instantie tot de schadebeheerder Pats 
nv, wiens gegevens u op de briefwisseling vindt. Mocht dit niet volstaan, dan kunt u 
zich richten tot de klachtendienst, die in België namens de verzekeraar Advent 
Insurance PCC Limited - Absolut Cell wordt verzorgd door schaderegelaar Pats nv. 
De coördinaten zijn: Pats nv dienst klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400 
Oostende. Telefoon +32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop te garanderen. 
Pats nv De klachtendienst onderzoekt uw klacht zodra zij ze hebben ontvangen en 
u ontvangt hun antwoord binnen twee weken na ontvangst. Mochten zij u binnen 
die termijn niet kunnen antwoorden, dan laten zij u weten wanneer u wel een 
antwoord mag verwachten. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over deze klachten-
behandeling, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de 
Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer. 
Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om gerechtelijk te 
ageren.
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TIJDELIJKE ANNULERINGSVERZEKERING ALLRISK
ALGEMENE VOORWAARDEN
Als u een reis uit het aanbod van TUI reserveert is er geen annuleringsverzekering 
inbegrepen in de reissom. U kan een aanvullende annuleringsverzekering afsluiten op 
het ogenblik van het boeken van uw reis conform de onderstaande voorwaarden. 
1. Doel van de verzekering
De annuleringsverzekering ALL RISK heeft als doel de verzekerde te vergoeden voor 
welomschreven schadelijke gevolgen van de annulering van een via een reiscontract 
geboekte vakantiereis of huurovereenkomst voor een vakantieverblijf, als gevolg van 
welomschreven gebeurtenissen die dateren van na het afsluiten van zowel de polis 
als de reis.
2. De partijen
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, vennootschap naar 
Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, Triq L-lljun, The landmark, Level 
1, Suite 2, goedgekeurd door het MFSA (nummer C 52394) en het FSMA (nummer 
2787) en met als gemandateerde schaderegelaar in België Pats nv, met zetel te 8400 
Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met ondernemingsnummer 0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer: de natuurlijke persoon die het reiscontract en de daaraan 
gekoppelde annuleringsverzekering ALL RISK afsluit en die gedomicilieerd is in een 
lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. 
c) de Verzekerden: de personen die met naam in de bijzondere voorwaarden van de 
overeenkomst vermeld staan onder de “verzekerden” en die gedomicilieerd zijn in 
een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. De verzekerden zullen ook 
vernoemd worden in onderhavig contract door de term “u”.
3. Definities
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, al dan niet 
gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als reiziger en/of huurder met 
TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reiscontract en de 
daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afgesloten met de reisorganisator 
en de verzekeraar. 
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer samen ingeschreven 
is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie de aanwezigheid noodzakelijk 
is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke of wettelijke 
levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats 
samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een ongeval 
veroorzaakt wordt, waarvan de oorzaak en de symptomen objectief medisch zijn 
vastgesteld door een erkende arts vóór of op de datum van annulering en die de 
uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt. 
g) stabiele ziekte: het stabiele karakter van een ziekte wordt beoordeeld met verwijzing 
naar de “referentiedatum”, d.i. de dag zes kalendermaanden vóór de inschrijvingsdatum. 
Een ziekte wordt enkel als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. vóór de referentiedatum heeft de behandelende arts een definitieve diagnose 
gesteld en de eventuele medische behandeling opgestart met een medisch normaal 
verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt geen 
nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte (“nieuw”: afwijkend van de 
symptomen of medische gevolgen die de patiënt vertoonde in de periode van zes 
kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is er geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of redelijker-
wijze voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/
of medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de referentie-
datum). 
h) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse gebeurtenis 
buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door een erkende arts vóór of 
op de datum van de annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch 
gezien onmogelijk maakt.
i) stabiele medische toestand na ongeval of medische/chirurgische ingreep: het stabiele 
karakter van de medische toestand wordt beoordeeld met verwijzing naar de 
“referentiedatum”, dit is de dag zes kalendermaanden vóór de inschrijvingsdatum. 
De gevolgen van een ongeval of een medische/chirurgische ingreep worden enkel als 
stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. het ongeval of de ingreep dateren van vóór de referentiedatum en de navolgende 
behandeling kent een medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt geen 
nieuwe symptomen of medische gevolgen (“nieuw”: afwijkend van de symptomen of 
medische gevolgen in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de 
referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is geen wijziging van behandeling 
en/of medicatie vereist, uitgevoerd, gepland of voorzienbaar voor arts of patiënt 
(“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/of medicatie in de periode van zes 
kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum). 
j) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en door een 
plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van minstens 2.500 euro aan 
onroerende goederen van de verzekerde ongeacht de bestemming van die goederen, 
onafhankelijk van uw wil, want ten gevolge van een toevallige oorzaak, en die de 
annulering vereist voor de vrijwaring van uw materiële belangen.

4. Recht op vergoeding
4.1 Vergoeding volledige annulerings- of wijzigingskosten
De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd aan de reis-
organisator als gevolg van annulering of wijziging van het reiscontract omwille van 
één van de hierna volgende redenen die dateren van na de inschrijvingsdatum. De 
verzekeraar behoudt zich het recht om een adviserend geneesheer aan te duiden die 
bevoegd is om bijkomende medische informatie op te vragen of inzage te krijgen in 
het medisch dossier van de patiënt, wie de reden is om het reiscontract te annuleren 
of te wijzigen. De eindbeslissing blijft dan ook altijd het recht van de verzekerings-
maatschappij.
a) ongeval, overlijden, of ziekte, daterend van na de inschrijvingsdatum, inclusief de 
medisch noodzakelijke behandeling n.a.v. dit ongeval of deze ziekte, van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou 
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmogelijk 
kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een normaal zorgvuldig 
verzekerde niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Een ziekte dateert van na de inschrijvingsdatum indien zich op dat moment nog geen 
symptomen of medische klachten die met de ziekte in verband kunnen worden 
gebracht hadden gemanifesteerd, ongeacht de datum van diagnose. Eventuele tussen-
komende factoren (zoals het verloop van de behandeling, evolutie van de klachten, 
fout van een derde…) doen geen afbreuk aan het verband tussen de medische klachten 
en de ziekte.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies 
van de behandelende arts.
b) onverwachte medisch noodzakelijke behandeling van de gevolgen van een ongeval 
of van een ziekte, wanneer het ongeval of de ziekte dateren van vóór de inschrijvings-
datum (volgens de definitie in art. 4 a), doch enkel op voorwaarde dat de medische 
toestand na ongeval of de ziekte op de inschrijvingsdatum stabiel waren zoals 
gedefinieerd in art. 3.g) en art. 3.i)., van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou 
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmogelijk 
kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een normaal zorgvuldig 
patiënt niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de behandeling op de inschrijvingsdatum 
door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig arts redelijkerwijze 
niet konden worden voorzien. 
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies 
van de behandelende arts.
c) de onverwacht noodzakelijke zorg voor een familielid tot de tweede graad van de 
verzekerde omwille van medische redenen na een ziekenhuisopname mits de hulp-
behoevende op het moment van de inschrijvingsdatum niet gehospitaliseerd was en 
de verzekerde vóór de inschrijvingsdatum nog niet op dezelfde manier in de zorg van 
dit familielid moest voorzien en mits bewijs van de nood aan de zorg uitgaat van het 
ziekenhuis waar het familielid werd opgenomen. Het moet daarbij voor een normaal 
zorgvuldige verzekerde onmogelijk zijn om de zorg zo te organiseren dat de reis toch 
kan doorgaan. Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de noodzaak van de zorg op 
de inschrijvingsdatum door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig 
arts niet konden worden voorzien.
d) zwangerschap mits de zwangere verzekerde nog niet zwanger was op de inschrijvings-
datum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie maanden van de normale 
zwangerschapsperiode valt;
e) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzekerde mits dit de 
uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt; onvoorziene zwanger-
schapscomplicaties bij een familielid van de verzekerde tot de tweede graad met 
inbegrip van een vroeggeboorte vroeger dan één maand vóór de voorziene bevallings-
datum. Onder “onvoorziene” complicaties wordt verstaan: afwijkend van het op de 
inschrijvingsdatum normaal te verwachten medisch verloop;
f) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde of van uw levens-
gezel na de inschrijvingsdatum door de werkgever om economische redenen;
g) het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie opeenvolgende 
maanden door de verzekerde na de inschrijvingsdatum, indien deze periode geheel 
of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de reis en de vakantieperiode van de reis 
niet werd goedgekeurd door de nieuwe werkgever;
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verzekerde, buiten 
uw toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan door de overheid (zoals 
politiediensten) en/of door een expert, die uw aanwezigheid noodzakelijk maken en 
waarbij er in het geval van inbraak duidelijke sporen van braak terug te vinden zijn; 
mits de schade dateert uiterlijk binnen de maand vóór de vertrekdatum van de reis 
of tijdens de reis;
i) de oproeping van de verzekerde of van uw levensgezel na de inschrijvingsdatum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs met een 

medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te ondernemen wordt bevestigd; 
de vergoeding kan ook genoten worden voor een orgaantransplantatie, als donor of 
als ontvanger, voor familieleden tot de tweede graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst van het kind zich 
situeert in de periode tussen één maand vóór en één maand na de vertrekdatum van 
de reis;
• voor een militaire missie;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaatsvindt tijdens 
de reis;
j) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekerde of uw levensgezel of 
een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
k) zelfmoord van:
• de verzekerde of van uw levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou 
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
l) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekerde met de reisgezel indien de 
procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een samenlevings-
contract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voorlegging van het bewijs dat 
de adreswijziging van de verzekerde of van uw ex-partner dateert van na de inschrijvings-
datum;
m) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekerde wanneer het een reis 
betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich zou gesitueerd hebben 
na dit huwelijk;
n) herexamens als student voor de verzekerde die tijdens of binnen de maand na de 
reis moeten worden afgelegd door de verzekerde, mits u niet op de hoogte was van 
een herexamen of een onvoldoende op de inschrijvingsdatum en mits het herexamen 
niet verplaatst kan worden buiten voormelde periode;
o) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekerde of uw levensgezel 
ten gevolge van een ongeval, een brand of een diefstal binnen de week vóór de 
vertrekdatum van de autovakantie en mits bewijs via een overheid (zoals politiediensten) 
en/of door een expert;
p) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particuliere voertuig 
(en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd betalend vervoer) dat de 
verzekerde naar de lucht- of zeehaven van vertrek moest brengen zodat de lucht- of 
zeehaven van vertrek niet tijdig kan worden bereikt, mits afdoende bewijs hiervan 
door bv. de overheid (zoals politiediensten, takeldienst,…) en/of door een expert en 
mits het bewijs dat de oorzaak van de immobilisatie zich voordoet meer dan één uur 
vóór het inschepen op het vliegtuig of de boot.
q) home- of carjacking van de verzekerde, door een derde, uiterlijk binnen de week 
vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de politiediensten;
r) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats 
van de verzekerde na de inschrijvingsdatum, binnen de drie maand vóór de vertrek-
datum van de reis en mits de woning binnen de maand vóór vertrek of tijdens de reis 
moet verlaten worden;
s) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door uw werkgever 
wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde vervangt, ten gevolge 
van ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde moet een attest van de werkgever 
voorleggen dat bewijst dat de vervanger was aangeduid voor de datum waarop de reis 
werd geboekt, evenals een medisch attest van werkonbekwaamheid of, desgevallend, 
een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
t) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep 
uitoefent wegens onbeschikbaarheid van uw vervanger zoals aangeduid bij het afsluiten 
van de verzekeringspolis door ziekte, ongeval of overlijden en mits voorlegging van 
een bewijs waaruit blijkt dat hij/zij als vervanger was aangeduid vóór de inschrijvings-
datum en mits ook een medisch attest van werkongeschiktheid of, desgevallend, een 
overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
u) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekerde, uiterlijk binnen de vijf dagen 
vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal van de identiteits- of vervoers- of 
andere bewijzen, noodzakelijk voor de reis en mits bewijs van vaststellingen door de 
politiediensten;
v) de onmogelijkheid voor de verzekerde wegens medische redenen om gevaccineerd 
te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk noodzakelijk is volgens de WHO (World 
Health Organization);
w) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten (ook die van 
het land van bestemming) van een vereist visum voor de verzekerde, voor zover dit 
niet (tijdig) bekomen niet het gevolg is van een laattijdige aanvraag door de verzekerde 
of van een aanvraag waarbij onjuiste of onvoldoende informatie werd bezorgd door 
de verzekerde en voor zover op de inschrijvingsdatum niet kon geweten zijn dat het 
visum niet of niet tijdig kon bekomen worden;
x) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde binnen de twee 
dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs met een overlijdensverklaring 
van de dierenarts en met een verklaring van de dierenarts van de goede gezondheid 
van het dier op de dag van het afsluiten van het reiscontract en van de verzekerings-
polis en mits ook het bewijs dat het dier eigendom is van de verzekerde.
4.2. Gedeeltelijke vergoeding annulerings- of wijzigingskosten
De verzekeraar vergoedt 75% van de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd 
aan de reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het reiscontract 
omwille van één van de hierna volgende redenen die dateren van na de inschrijvings-
datum, rekening houdend met de uitsluitingen zoals beschreven onder art. 6.
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aa) in geval van annulering omwille van een andere (persoonlijke) aantoonbare reden 
dan deze opgesomd onder art. 4.1, punt a) – x)
ab) bij een uitbraak van een epidemie/pandemie:
- indien het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het ogenblijk van annulering van je 
reis een advies heeft uitgevaardigd voor je bestemming dat niet groen kleurt (zie 
hiervoor: https://diplomatie.belgium.be/nl); 
- indien de verzekerde op de luchthaven positief test bij de lichaamscontrole check-
punten;
- indien het resultaat van de negatieve test in het kader van de reis te laat, en dus 
na afreis, ontvangen wordt door te weinig capaciteit in het labo om te verwerken;
- indien de verzekerde niet mag vertrekken naar de bestemming doordat er geen 
bewijs van vaccinatie tegen Covid-19 kan worden voorgelegd en u hiervan niet op de 
hoogte was op moment van onderschrijving;
- indien de verzekerde is getroffen door ontslag, ingetrokken verlof of faillissement 
omwille van de epidemie/pandemie. 
ac) In geval de verzekerde een officieel bevolen quarantaine moet invoeren in het 
land van bestemming wegens een feitelijke of vermoedelijk besmetting met het 
coronavirus (Covid-19) en daarom niet op het geplande tijdstip kan terugkeren naar 
het land van uw officiële verblijfplaats. Volgende kosten worden voor 75% gedekt:
a) De kost van geen medisch bestelde PCR-test alsook de extra vervoerkosten zoals 
openbaar vervoer, taxi… in het land van bestemming tot een bedrag van 250 EUR
b) De meerprijs van het omboeken van de oorspronkelijk geboekte terugvlucht of de 
kosten van een nieuwe terugvlucht tot een bedrag van 1.500 EUR;
c) De extra verblijfskosten inclusief maaltijden als gevolg van de bevolen quarantaine 
tot 250 EUR per nacht en tot een maximum van 10 nachten;
d) De totale kosten voor alle diensten onder paragrafen a) tot c) zijn beperkt tot 
3.600 EUR per reis.
5. Gewaarborgde schade en omvang van de waarborg
Indien het recht op vergoeding conform artikel 4 is aangetoond en verworven aan de 
hand van de nodige bewijsdocumenten, waarborgt de annuleringsverzekering ALL RISK:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd aan 
de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract; aan 100% indien geannuleerd 
wordt om een reden vermeld in art. 4.1, a)-x), aan 75% indien geannuleerd wordt om 
een reden vermeld in art. 4.2, aa) – ac), rekening houdend met de uitsluitingen 
onder art. 6.;
b) in geval van annulering tijdens de duur van het reiscontract, de niet recupereerbare
kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld op het reiscontract
(de terugvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding);
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 4. pas later 
kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in het reiscontract, de niet 
recupereerbare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld 
op het reiscontract (de heenvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding).
De verzekerde moet geen franchise noch administratiekosten ten laste nemen. 
Anderzijds bent u niet gerechtigd op de terugbetaling van de verzekeringspremie en 
administratiekosten in het reiscontract.
6. Uitsluitingen
In dit artikel opgesomde redenen van annulering sluit de verzekeraar dekking uit en 
zal dus geen vergoeding verschuldigd zijn, ongeacht of wordt geannuleerd om een 
reden vermeld onder art. 4.1 dan wel art. 4.2.
a) alle redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot annulering 
van de reis die de verzekerde kende, of die een normaal zorgvuldig verzekerde redelijker-
wijze had moeten kennen, op de inschrijvingsdatum, met uitzondering van vooraf 
bestaande ziekte of ongeval onder de voorwaarden beschreven in art. 4.1, b);
b) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijke daden 
van de verzekerde;
c) de verzekerde heeft geen zin meer om de reis te ondernemen;
d) de weersomstandigheden op de reisbestemming voldoen niet aan de verwachtingen
van de verzekerde (teveel of gebrek aan zon of neerslag, etc.);
e) de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij is failliet verklaard;
f) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag aanrekenen 
of waarvoor door de reisorganisator een kosteloos alternatief aangeboden wordt;
g) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- of wettelijke 
drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet door een arts voorgeschreven 
geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen;
h) annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet tastbare of verifieerbare
reden die niet met de nodige bewijsdocumenten kan aangetoond worden;
i) reizen of verblijven met professionele doeleinden of die niet beantwoorden aan de 
definitie onder 3 a);
j) wanneer de verzekerde op reis vertrekt tegen het advies van de behandelende arts;
k) wanneer de verzekerde alsnog op reis vertrekt in dezelfde afreisperiode als het 
oorspronkelijk geannuleerd reiscontract;
l) het door de verzekerde niet naleven van de verplichtingen bepaald in art. 9, waar-
onder de termijn van aangifte;
m) kosten die reeds door derden (bijvoorbeeld overheden, reisorganisator,…) worden 
gedekt;
n) quarantainekosten indien het vakantieland voor alle personen die het land binnen-
komen quarantaine voorschrijft en indien de verzekerde hiervan op de hoogte was 
op de inschrijvingsdatum. 
Binnen de annuleringsverzekering ALL RISK zijn de waarborgen & de uitsluitingen 
niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen van wie 
de medische toestand de oorzaak is van de vraag tot tussenkomst.

7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De waarborg neemt aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en loopt tot 
de aanvang van de reis.
De polis komt pas tot stand bij volledige betaling van de verzekeringspremie, zo lang 
deze niet volledig is betaald kan er nooit dekking verworven zijn.
8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering All Risk of upgraden van de 
reeds geboekte annuleringsverzekering Platinum naar All Risk is toegelaten tot 7 dagen
na boeking mits deze datum minstens 57 dagen voor afreis ligt. Uiteraard geldt de 
door de upgrade verworven dekking enkel voor redenen die dateren van na de 
upgrade. Men kan nooit dekking bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben
voltrokken, of waarvan het redelijkerwijze voorzienbaar is dat deze zich zullen voltrekken 
(verhoogd risico).
8.2 Downgraden
Het opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering is niet mogelijk.
9. Verplichtingen van de verzekerde
a) de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of wijzigingskosten
tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal u de reisorganisator op de hoogte 
brengen zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om uw reis te annuleren, te wijzigen
of te onderbreken;
b) de verzekerde is gehouden de schadeaangifte online te doen via de website 
https://claims.tui.be. Verdere communicatie verloopt via het telefoonnummer +32 
(0)59 56 58 01 met Pats nv die door Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell 
werd aangesteld als haar gemandateerde schaderegelaar. Met het oog op een vlotte 
behandeling, is de verzekerde daarbij gehouden:
- de nodige medische vragenlijst te downloaden op https://claims.tui.be, online het 
aangifteformulier in te vullen en de ingevulde medische documenten en/of andere 
bewijsdocumenten te uploaden binnen 30 kalenderdagen vanaf de annuleringsdatum 
van het reiscontract of vanaf de datum van de heenreis in geval van een no show die 
tevens de uitschrijvingsdatum van de kostenfactuur is, op risico van een lagere dekking;
- alle nuttige inlichtingen en/of documenten te bezorgen aan Pats nv;
- zich te schikken naar de instructies van Pats nv;
- daar waar gevraagd medische verslagen van de behandelende arts te bezorgen aan 
de adviserend geneesheer van de verzekeraar of bij reisonderbreking een medisch 
attest van de arts ter plaatse en een bewijs van de vervroegde terugkeer;
c) door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de verzekerde dat de verzekeraar of 
haar daartoe bevoegde gemandateerden, en in geval van medische gegevens haar 
daartoe bevoegde gemandateerde artsen, controles kunnen uitoefenen en ook toegang
en inzage kunnen krijgen van het medisch dossier bij ongeval of ziekte van de persoon
van wie de medische toestand de reden is tot de aanvraag tot vergoeding; tevens 
aanvaardt de verzekerde dat wanneer geen controle mogelijk is en zo de reden van 
tussenkomst niet afdoende bewezen is dan wel de door de verzekeraar ingeroepen 
reden van verval niet kan worden gecontroleerd, de verzekeraar gerechtigd is de 
vergoeding te weigeren.
10. Algemene bepalingen
10.1 Eerder afgesloten verzekeringen
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor hetzelfde 
risico, kan de verzekerde of de begunstigde van de vergoeding, in geval van schade, 
van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders 
verplichtingen en tot beloop van de vergoeding waarop u recht heeft. De verzekeraar 
kan zich in dat geval niet beroepen op het bestaan van andere contracten die 
hetzelfde risico dekken om zijn waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De 
schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig artikel 99 §2 van de W. Verz. van 4 april 
2014.
10.2 Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell treedt automatisch in de rechten van 
de begunstigde van de vergoeding ten aanzien van aansprakelijke derden tot beloop 
van het bedrag van haar tussenkomst.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecteert de privacy van haar klanten 
en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en 
het gebruik dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell van deze gegevens 
maakt, is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation. In geval 
van aansluiting worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een databestand. De 
verwerkingsverantwoordelijke van dit bestand en de persoonsgegevens vervat in dit 
bestand is Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell.
Uw identiteitsgegevens en contactgegevens worden gebruikt om de verzekerings-
overeenkomst te kunnen sluiten, te kunnen beheren en te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast kan Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, op basis van haar 
gerechtvaardigd commercieel belang, uw identiteits- en contactgegevens ook gebruiken
om te voldoen aan de vragen van haar klanten, haar klanten op de hoogte te houden 
van de activiteiten van Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, alsook voor 
marketingdoeleinden zoals het aanbieden van diensten of producten, ledenvoordelen 
en promoties bij partners, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing, 
public relations en activiteiten als tussenpersoon. Voorts is het mogelijk dat voor het 
sluiten van uw overeenkomst, de uitvoering van uw overeenkomst en/of de afhandeling
van uw schadegeval dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell ook gezondheids-
gegevens moet verwerken. De wet verplicht ons om uw uitdrukkelijke toestemming 
te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de persoon die u vertegenwoordigt 
te verwerken. U kan deze toestemming op elk moment intrekken. Advent Insurance 
PCC Limited - Absolut Cell kan bij intrekking van die toestemming die gegevens ook 
zonder uw toestemming verder verwerken als het gaat om het verwerken van 

persoonsgegevens die u zelf openbaar gemaakt hebt en de verwerking nodig is om 
een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beveiligt uw persoonsgegevensgegevens 
met verregaande technische maatregelen. Alleen personen die daarvoor bevoegd zijn, 
verwerken uw persoonsgegevens en dat met de grootste vertrouwelijkheid.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell deelt gegevens alleen mee aan de 
contractueel met Advent Insurance verbonden organisaties. Zo doet Advent 
Insurance PCC Limited - Absolut Cell beroep op een subverwerker Pats nv (met 
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in de 
KBO onder het ondernemingsnummer 0436.072.606).
U heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering toe van uw 
persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens omwille van direct marketingdoeleinden of tegen de doorgifte van 
uw gegevens aan een contractueel met Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell 
verbonden organisatie. U kunt deze rechten uitoefenen door het richten van een 
eenvoudig schrijven met kopie van identiteitskaart naar Advent Insurance PCC 
Limited - Absolut Cell op haar maatschappelijke zetel. Als u denkt dat de gegevens-
verwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht 
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer uitgebreide informatie over het gebruik van de gegevens door de verzekeraar 
en uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de verzekeraar, beschikbaar via de 
website van de verzekeraar (http://www.adventpcc.com/data-protection). Een papieren
versie kan ook kosteloos opgevraagd worden bij de verzekeraar.
10.3 Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomst ALL RISK is het Belgisch recht van toepassing. In 
geval van betwisting is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de verzekerings-
nemer. Elke vordering voortvloeiend uit het ontstaan, de toepassing of het einde van 
deze verzekeringsovereenkomst verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de 
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vraag tot vergoeding.
10.4 Woonplaatskeuze  
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op de maatschappelijke zetel van 
haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilie-adres.
10.5 Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell er 
alles aan doet om uw dossier correct te behandelen, zou het kunnen dat u niet 
tevreden bent. Wendt u zich dan in eerste instantie tot de schadebeheerder Pats nv, 
wiens gegevens u op de briefwisseling vindt. Mocht dit niet volstaan, dan kunt u zich 
richten tot de klachtendienst, die in België namens de verzekeraar Advent Insurance 
PCC Limited - Absolut Cell wordt verzorgd door schaderegelaar Pats nv. De coördinaten
zijn: Pats nv dienst klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400 Oostende. Telefoon 
+32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop te garanderen. 
De klachtendienst onderzoekt uw klacht zodra zij ze hebben ontvangen en u ontvangt
hun antwoord binnen twee weken na ontvangst. Mochten zij u binnen die termijn 
niet kunnen antwoorden, dan laten zij u weten wanneer u wel een antwoord mag 
verwachten. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over deze klachtenbehandeling, 
dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 
35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer. Deze klachten-
procedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om gerechtelijk te ageren.
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Vanaf
€ 15 p.p.

AANBEVOLEN
Vanaf

€ 40 p.p.

TUI VERZEKERINGEN ZONDER ZORGEN JE VAKANTIE BOEKEN
Je wil maximaal verzekerd zijn voor onvoorziene omstandigheden? Zowel voor als tijdens je vakantie? De TUI verzekeringen bieden je een optimale bescherming vanaf de 
reservering van je reis, je verblijf in het buitenland tot en met je thuiskomst. Zo kan je met een gerust hart jouw droomvakantie reserveren en zorgeloos op reis vertrekken.

PLATINUM ANNULERINGSVERZEKERING 

Met de Platinum annuleringsverzekering worden 
je gemaakte kosten 100% (zowel annulerings-of 
wijzigingskosten) terugbetaald voor een uitgebreid 

aantal waarborgen.

ALL-RISK ANNULERINGSVERZEKERING

Alle uitgebreide waarborgen van onze Platinum 
annuleringsverzekering 

EXTRA: ELKE andere persoonlijke en aantoonbare reden zoals 
niet-stabiele ziektes nog in behandeling (vb. kanker, rug/heup/
knie, neurologische aandoeningen,…), pandemie zoals het 
coronavirus, uitbraak epidemie, quarantainekosten ter plaatse,
ernstige ziekte beste vriend(in), psychologische ziekte zonder 
opname, communiefeest of huwelijksfeest,…: 75% dekking van 
de annulerings-of wijzigingskosten

Enkele voorbeelden:

Onze annuleringsverzekeringen kan je tot 57 dagen voor afreis bijboeken via je reisagent.

REIS-EN BIJSTANDSVERZEKERING  
Met onze reis-en bijstandsverzekering kan je je verblijf in het buitenland beschermen voor een uitgebreid aantal waarborgen. Een aantal voorbeelden:

- Medische bijstand

- Repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden voor jezelf of familie tot de 2e graad

- Terugbetaling medische kosten in het buitenland

- Bijstand aan het voertuig

- Bijstand aan het fiets

Ontdek onze reis-en bijstandsverzekering om je verblijf in het buitenland te beschermen via je reisagent.

Proficiat, je hebt een nieuwe job gevonden! Nu kan je de 
eerste maanden niet reizen. Geen nood, wij vergoeden 
de gemaakte annuleringskosten terug.

Binnenkort vertrek je op reis naar Cuba, maar je mama is 
plots ernstig ziek geworden. Wij komen tussen zodat je 
bij je mama kan blijven en er voor haar kan zijn.

Na 5 dagen heerlijke vakantie is er een besmetting vast-
gesteld in je hotel waardoor alle gasten in quarantaine 
moeten. Wij dekken de eventuele extra nachten, maaltijden
en de nieuwe terugvlucht naar huis voor 75%.

Binnenkort vertrek je op reis maar het reisadvies voor 
de bestemming is door het coronavirus niet groen 
gekleurd. Geen nood, wij komen tussen voor 75%.

Ik vertrek gezond thuis maar bij aankomst op de 
luchthaven blijk ik toch koorts te hebben en mag ik 
niet meevliegen. Wij komen tussen voor 75% van de 
annuleringskosten. 

Ik heb een reis gepland met mijn gezin naar Dubai 
tussen mijn chemobehandelingen door. Kort voor afreis 
verergert mijn ziekte en voel ik me niet goed. Geen 
nood, wij vergoeden 75% terug van de gemaakte 
annuleringskosten.

ANNULERINGSVERZEKERING PLATINUM ALL RISK
Verzekerd bedrag 100% 100%

Vrijstelling/Franchise per persoon € 0 € 0

Premie
5% op de reissom 

(min. € 15 p.p.)
9% op de reissom 

(min. € 40 p.p.)

Vakantiepakket annulering + bijstand 7% op de reissom 
(min. € 50 p.p.)

11% op de reissom 
(min. € 80 p.p.)

Uitgebreide waarborgen

Stabiele ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of familie tot 3e graad ✔ ✔

Niet-genoten nachten van je verblijf bij een vroegtijdige dringende 
terugkeer naar huis of uitgesteld vertrek ✔ ✔

Zwangerschap of onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap ✔ ✔

Nieuwe baan, ontslag of intrekking reeds toegekend verlof ✔ ✔

Echtscheiding, feitelijke scheiding of annulering van het geplande 
huwelijk ✔ ✔

Oproeping militaire missie, getuige of jurylid, adoptie, 
orgaantransplantatie ✔ ✔

ELKE andere persoonlijke en aantoonbare reden (75% verzekerd) ✖ ✔

Niet-stabiele ziektes volop in behandeling (vb. kanker, rug/knie/heup, 
neurologische aandoeningen, degeneratief,...) (75% verzekerd) ✖ ✔

Pandemie (vb coronavirus of uitbraak epidemie) (75% verzekerd) ✖ ✔

Quarantainekosten op je bestemming (hotel, vlucht,…) 
(75% verzekerd)  ✖ ✔

Ziekte beste vriend(in) (75% verzekerd) ✖ ✔

Communiefeest of huwelijksfeest (75% verzekerd) ✖ ✔

Psychologische ziekte zonder opname (75% verzekerd) ✖ ✔

Geen zin meer om de reis te ondernemen ✖ ✖

Gebeurtenissen veroorzaakt door gebruik van alcohol, verdovende 
middelen,… ✖ ✖

Gekende gebeurtenissen bij het afsluiten van de verzekering ✖ ✖

INCLUSIEF

COVID
DEKKING
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Powered by

€ 3,5

€ 7

De oplossing die  aangepast is aan uw vakantie!
De tijdelijke verzekering biedt u een optimale bescherming tijdens uw 
 verblijf in het buitenland.

Medische bijstand

Terugbetaling van de medische kosten tot € 100.000 (Europa) - tot € 1.000.000 (Wereld)

Bijstand en/of repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden (uzelf of medereiziger)

Repatriëring na ziekte, overlijden of hospitalisatie van een naaste in België gebleven

Bijstand aan het voertuig

Pechverhelping, sleepdienst, vervoer van het voertuig in België en in het buitenland

Mobiliteitswaarborg van max. € 85 per dag, voor max. 10 dagen in het buitenland

Repatriëring indien immobilisatie van het voertuig van meer dan 5 dagen in het buitenland

Bijstand aan fiets - Bike Assistance

Pechverhelping - sleping van de fiets. 

Het ter beschikking stellen van een vervangfiets. 

Bijstand in geval van diefstal van de fiets

per persoon per dag

Europa

per persoon per dag

Wereld

218
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Voornaamste garanties
 ✔ Bijstand aan het slachtoffer van een ziekte of een ongeluk

 - Wij verzekeren u 24 uur op 24.  Via één enkel telefoonnummer kan u overal ter wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België bereiken 
die persoonlijk voor uw hulpverlening zal zorgen. (02/541.91.01) 

 - Wij zorgen voor de hulpverlening en vergoeden u de medische kosten in het buitenland tot € 100.000 in Europa & € 1.000.000 elders in de wereld, 
na tussenkomst van uw sociale zekerheid.

 - Wij vergoeden u de medische kosten in België als gevolg van een ongeluk in het buitenland tot € 6.200
 - Wij repatriëren het slachtoffer van een ziekte of ongeluk samen met een verzekerde medereiziger naar keuze.
 - Een ongeluk of verdwaald in de bergen. Wij betalen de opsporingskosten en reddingskosten.
 - Als u na een ski-ongeval beslist om ter plaatse te blijven, betalen wij uw niet genoten skipas & skilessen terug.

 ✔ Begeleiding van medereizigers
 - Een ongeval of een ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw medereizigers
 - Wij organiseren en begeleiden de terugkeer van de andere verzekerde medereizigers.
 - Als u niet ter plaatse voor uw kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen kan zorgen, organiseren wij hun terugkeer naar België met een begeleider.
 - Indien wij uw vervroegd terugkeer naar huis organiseren, komen wij tussen tot maximaal € 250 voor onder andere de skipas, de fee voor het golfterrein, 

de huur van duikmateriaal.

 ✔ Hereniging met uw familie in België
- Als één van uw familieleden in België overlijdt of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan organiseren wij uw vervroegde terugkeer naar België. 
- Als u in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen voor meer dan 5 dagen, dan betalen en organiseren wij de reis van één van uw familieleden 

vanuit België om u te komen bezoeken (wij nemen de reis-, hotel- en vervoerkosten voor onze rekening).

 ✔ Vervroegde terugkeer wegens schade aan de woning
- Wanneer uw woning in het land van uw woonplaats zware schade heeft opgelopen regelen en betalen wij uw vervoer om u naar uw woonplaats te laten terugkeren.
- Als uw woning in België ernstige schade heeft opgelopen en u wil uw woning beschermen tegen diefstal, betalen wij de bewakingskosten voor de woonplaats 

gedurende de eerste 48 uur.

 ✔ Logistieke en administratieve bijstand
 - In het buitenland heeft een onvoorziene gebeurtenis al snel ernstige gevolgen. Een goede service maakt dan het verschil.
 - Bagage verloren of gestolen? Wij komen tussen voor een maximaal bedrag van € 1.250
 - In het kader van een bijstandsverlening helpen wij u als u de taal van het land niet begrijpt.

 ✔ Concierge diensten
 - Wij kunnen u inlichtingen verstrekken over visum verplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen en sanitaire voorzieningen.
 - U kan ons ook contacteren indien u de gegevens nodig heeft voor diensten aan huis. (tuinman, uitlaatdienst, kinderoppas, pedicure, haarkapper, enz.)
 - Wij geven informatie over een reeks restaurants. Op uw vraag zullen wij een reservatie plaatsen in het door u gekozen etablissement.

 ✔ Bijstand voor het voertuig en de geïmmobiliseerde passagiers
 - Bij pech of een ongeluk verzekeren wij pechverhelping-sleepdienst-vervoer van uw voertuig in België en in Europa.
 - Als de enige bestuurder ten gevolge van een medisch probleem niet meer in staat is om te rijden, dan sturen wij een vervangingschauffeur ter  

plaatse die het voertuig terug naar België brengt.
 - Wij bieden zelfs technische bijstand voor een defecte batterij, verkeerde brandstof of lekke band.
 - Indien nodig, repatriëren wij u vanuit het buitenland of zorgen wij ervoor dat u uw reis verder kan zetten.
 - Wij sturen de wisselstukken op die de lokale garagist niet in zijn regio kan vinden.
 - Wij bieden bijstand in geval diefstal van uw voertuig.
 - MMT van het voertuig is 3,5T en maximum 10 jaar oud is.

Bovenstaande informatie bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Alle informatie over onze prestaties vindt u in de algemene voorwaarden terug.
U kan deze raadplegen via de link website: https://www.tui.be/nl/reisbijstand
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VOOR AL DEZE 
VAKANTIES
KAN JE BIJ
ONS TERECHT

DOMINICAANSE REPUBLIEK  |  FLORIDA
CUBA  |  MEXICO  |  JAMAICA  |  SRI LANKA 
THAILAND  |  MAURITIUS  |  MALEDIVEN 
BALI  |  ZANZIBAR  |  DUBAI  |  OMAN

ZOMER 2021

EXOTISCHE VAKANTIES

SPANJE  |  PORTUGAL  |  GRIEKENLAND  |  CYPRUS
ITALIË  |  BULGARIJE  |  KROATIË  |  MONTENEGRO 
KAAPVERDIË  |  AZOREN  |  MALTA  | ALBANIË
TURKIJE  |  EGYPTE  |  MAROKKO  |  TUNESIË

ZOMER 2021

VLIEGVAKANTIES

BOEK DEZE VAKANTIES BIJ JE REISAGENT
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