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UITZONDERLIJKE REISBEGELEIDERS
De OKRA-reisbegeleiders zijn de sterkste 
troef. Zij staan vrijwillig ten dienste van 
de reizigers. Een goede voorbereiding, 
leidinggevende capaciteiten, een 
helpende hand en een luisterend oor 
horen bij hun engagement. Dankzij hen 
loopt alles op wieltjes en wordt er niets 
aan het toeval overgelaten. Op hen kan 
je rekenen! Daar zijn we trots op en 
enorm dankbaar voor.

VOOR ELK WAT WILS
Reizen met leeftijdsgenoten, daar kies je 
voor. Maar leeftijd zegt niet alles! Wie 
het graag rustig houdt, heeft een ruime 
keuze uit de kwaliteitsvolle hotels die we 
jaar na jaar aanbieden. Vaak niet de 
goedkoopste maar wel steeds met de 

beste service en op maat van senioren. 
Wie liever actief blijft op vakantie, kan 
ook rekenen op programma’s met 
bekwame gidsen of uitstappen met de 
reisbegeleider, steeds op maat van 
senioren.

GEINTERESSEERDE GROEPEN
Je reist altijd in goed gezelschap want 
jouw medereizigers zijn al even 
enthousiast als jij. Wie eerder cultureel 
is aangelegd, zal zeker zijn gading vinden 
in het grote aanbod. Anderen kiezen dan 
weer voor onze op maat gemaakte 
rondreizen. Ook de sportievelingen 
vinden zeker iets in het aanbod. Of blijf 
je liever ter plekke, dat kan natuurlijk 
ook. Ook hier alweer onder prima 
begeleiding van zeer ervaren 
reisbegeleiders en professionele gidsen.

KWALITEIT VOOR DE JUISTE PRIJS
Onze aanbiedingen hebben een 
prijskaartje, daar doen we niet flauw 
over. Maar wie alles in acht neemt, zal 
vaststellen dat de prijs zeer correct is. 
Heel veel is immers inbegrepen (vaak all-
inclusive, bij rondreizen de 
toegangsgelden, visumafhandelingen, 
maaltijden op de vluchten, bagage, soms 
ook ophaling aan huis enz.). Je logeert in 
kwaliteitsvolle kamers en je geniet van 
een ruime annulerings- en 
reisverzekering. 

GEEN BRANDSTOFTOESLAGEN
Geen toeslagen bij stijgende brandstof-
prijzen voor alle reizen in deze brochure.
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Info en inschrijven

Reischeque
Schenk een OKRA-reischeque
Je kiest zelf hoeveel je wil spenderen en de gelukkige ontvanger kan deze reischeque spen-
deren bij de boeking van een Okrareis. 

Hoe ga je te werk?
Stuur een mail met als onderwerp ‘OKRA-reischeque’ naar okrareizen@intersoc.be 
en wij bezorgen je dit origineel cadeau na de storting van het gewenste bedrag.
Nog vragen? Neem contact op via okrareizen@intersoc.be of 02 616 15 17.

Via de website
Je kan je voor alle vakanties uit deze brochure online 
inschrijven vanaf woensdag 7 september om 8u30. Wanneer 
je inschrijving afgerond is, kan je online betalen met ban-
contact of met de standaard kredietkaarten. Je kan meteen 
het volledige bedrag betalen of enkel het voorschot. Aan 
jou de keuze. Ook betalen via overschrijving is nog steeds 
mogelijk.

Via de telefoon
Vanaf woensdag 7 september om 13 uur, kan er ook telefo-
nisch worden ingeschreven bij de klantendienst van 
Okrareizen & Intersoc via het nummer 02 616 15 17. 

Opgelet
We leiden je graag in enkele stappen door je boeking. 
Hou voor je boeking alvast je OKRA-lidnummer, het num-
mer van de identiteitskaart en de persoonsgegevens 
(officiële naam, voornaam, geboortedatum, eventueel 
emailadres) klaar van alle deelnemers om vlot door dit 
stappenplan te gaan. Je vindt het identiteitskaartnum-
mer op de voorzijde van je identiteitskaart (Kaartnr.).

VIA DE BESTELBON
Je kan de bestelbon downloaden op 
www.okrareizen.be/formulier.

Na verwerking van je boeking ontvang je je reisbevestiging.  
Koos je voor een bevestiging per email dan kan je online 
betalen met bancontact of met de standaard kredietkaar-
ten.  Koos je voor een bevestiging per post dan kan je enkel 
via overschrijving betalen. In beide situaties kan je meteen 
het volledige bedrag betalen of enkel het voorschot. Aan 
jou de keuze.

Ingeschreven, betaling in orde. Wat mag je nu  
verwachten?
• Na betaling van het totaalbedrag (ten laatste zes weken 

voor de start van je vakantie), bezorgen wij je twee 
weken voor het vertrek je afreisdocumenten: vakantie-
kaart met opties, eventueel uurrooster bus, trein of 
vliegtuig en reistips.

• Elke wijziging aan een inschrijving meld je aan de klan-
tendienst van Okrareizen & Intersoc. Gebruik hiervoor 
altijd het referentienummer op je bevestigingsbrief.

Wensen en wijzigingen
◊ Wensen deel je mee tijdens je inschrijving. Zij kunnen o.a. 
betrekking hebben op het vervoer en het verblijf zoals 
samen tafelen, dieetvoeding, enz.
◊ Wensen blijven echter wensen, waarmee wij zoveel moge-
lijk rekening houden. Een genoteerde wens op je bevesti-
gingsbrief betekent dat hij geregistreerd werd, maar is geen 
garantie dat wij eraan tegemoet kunnen komen.

Voorwaarden
Je vindt de details van onze voorwaarden op pagina 26 en 27.



GEZELLIGE FEESTDAGEN AAN ZEE 
IN GOED GEZELSCHAP

Een zalig kerstfeest en een spetterend Nieuwjaar lukt eigenlijk het best in goed gezelschap. Vaak in familiekring of met 
vrienden maar dit is niet altijd voor iedereen weggelegd.

Geen nood. Dankzij OKRA-REIZEN hoef je deze dagen niet in je eentje door te brengen. Samen met andere OKRA vrienden kan je 
de feestdagen gezellig aan zee doorbrengen.

Uiteraard mogen een glaasje bubbels en lekker eten niet ontbreken naast het belangrijkste ingrediënt van elk feest: de warme 
aandacht van anderen, een rustige babbel, een oprechte wens, een lach, een stil moment.
We hebben bij OKRA-REIZEN zoals elk jaar enkele leuke feestreizen voor jullie uitgewerkt. 
We vieren met zijn allen, want samenzijn is de kern van de feestdagen.

kerst en nieuwjaar

Korting ¾-persoonsappartement:  
€ 12

Toeslag eenpersoonskamer:
€ 108

21/12 – 26/12/2022 (6 d./ 5 n.) 

INBEGREPEN
• vervoer met autocar h/t vanuit 

provincie Antwerpen (heen 
namiddag, terug namiddag – opstap 
in Berchem)

• verblijf in vol pension in vanaf 
avondmaal 1e dag tot en met 
middagmaal laatste dag

• dranken bij de maaltijden
• feestelijk buffet op kerstavond 

inclusief dranken
• handdoekenset en opgemaakte 

bedden bij aankomst (wissel 1x per 
verblijf)

NIET INBEGREPEN 
• eventuele uitstappen
• persoonlijke uitgaven
• verblijfstaks

DEELNEMERS: 
• min. 20

€520

België – Oostende 
Vayamundo Kerstspecial

Het vakantiecentrum  Vayamundo Oostende ligt tussen 
Mariakerke-Bad en Raversijde, aan een rustig stukje zeedijk 
en tegenover een halte van de kusttram. Wij logeren in 
comfortabel uitgeruste appartementen en studio’s die voorzien 
zijn van flatscreen-tv, ruime badkamer met douche, toilet en die 
bereikbaar zijn met de lift. 

Je krijgt een ontbijtbuffet met ruime keuze. Elke middag en 
avond wordt er een warme maaltijd geserveerd bestaande uit 
drie keuzemenu’s, soep, saladebar en een assorti ment van 
desserten. 

Op kerstavond worden we verwend met een uitgebreid en 
uitge lezen buffet terwijl we genieten van geweldige dans
muziek!
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GEZELLIGE FEESTDAGEN AAN ZEE 
IN GOED GEZELSCHAP

België – Oostende 
Vayamundo Van oud naar nieuw aan zee

Het vakantiecentrum Vayamundo Oostende ligt tussen 
Mariakerke-Bad en Raversijde, aan een rustig stukje zeedijk en 
tegenover een halte van de kusttram. 

We logeren in comfortabel uitgeruste appartementen en 
studio’s, die zijn voorzien van flatscreentv, ruime 
badkamer met douche, toilet en die bereikbaar zijn met de 
lift.  
 
Het zelfbedieningsrestaurant serveert een ontbijtbuffet, 
elke middag een driegangenmenu (in buffetvorm) met 
ruime keuze. 

’s Avonds koud buffet en dessert naar keuze. 
 
Op oudejaarsavond worden we verwend met een 
uitgebreid en uitgelezen buffet terwijl we genieten van 
geweldige dansmuziek!

België - Nieuwpoort 
Sandeshoved Kerstspecial

Nieuwpoort is een dynamische badplaats met een wandel-
boulevard en leuke winkelstraten die zorgen voor een gezellige 
Kerst- en eindejaar sfeer. 
Kortom we vieren kerst op zijn best met een vrijblijvend 
animatieaanbod, mogelijkheid tot het bijwonen van de 
hoogmis in de St-Bernarduskerk in Nieuwpoort bad en 
natuurlijk fijne en sfeervolle feestmomenten.

VERBLIJF 
Hotel Sandeshoved biedt 
verschillende logements-
mogelijkheden die allen 
beschikken over een eigen 
badkamer met bad/douche, 
toilet, televisie en telefoon. 

Twee personen kunnen 
opteren voor kamers of 
studio’s en er zijn  studio’s 
en appartementen ter 
beschikking van 3 à 4 
personen.

21/12 -26/12/2022 (6 d. / 5 n.)

INBEGREPEN
· vervoer met autocar h/t vanuit regio Limburg (Opstap Paal - 

Diepenbeek)
· verblijf in vol pension in vanaf avondmaal 1e dag tot en met 

middagmaal laatste dag 
· dranken bij de maaltijden
· Kerstbanket op 24/12 en kerstbrunch op 25/12
· handdoekenset en opgemaakte bedden bij aankomst

NIET INBEGREPEN
· Eventuele uitstappen
· Persoonlijke uitgaven
· Verblijfstaks

DEELNEMERS
· Min. 20

21/12 -26/12/2022 (6 d. / 5 n.)

INBEGREPEN 
· vervoer met autocar h/t vanuit provincie Antwerpen (Opstap 

Mechelen – Sint Katelijne Waver - Blaasveld)
· verblijf in vol pension in vanaf avondmaal 1e dag tot en met 

middagmaal laatste dag 
· dranken bij de maaltijden
· feestelijk buffet op oudjaar (reveillon) inclusief dranken en 

dansgelegenheid
· handdoekenset en opgemaakte bedden bij aankomst (wissel 

1x per verblijf)

NIET INBEGREPEN  
· eventuele uitstappen
· persoonlijke uitgaven
· verblijfstaks

DEELNEMERS
· Min. 30

OKRA-REISBEGELEIDING
· Patricia van Leemput

2-persoonskamer:

€492 
Toeslag eenpersoons-

kamer: € 87

2-persoonskamer 

€684 
Toeslag eenpersoons-

kamer: € 104
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lang verblijf

Ligging: direct aan het 
zandstrand • 3 km van het 
centrum van Side • 6 km van 
Manavgat • 65 km van de 
luchthaven van Antalya.
Kamers: Standaardkamers 
met lateraal zeezicht/zwem-
badzicht. Korting mogelijk 
voor dubbel kamer met land-
zicht. Single kamers mogelijk 
met lateraal zeezicht/zwem-
badzicht of landzicht. Alle 
kamers hebben een volwaar-
dig balkon. • badkamer met 
douche, haardroger • tegel-
vloer • centrale airco • gratis 
hoofdkussenservice • satel-
liet-tv • telefoon • gratis wifi • 
gratis safe • gratis minibar • 
koffie- en theefaciliteiten 

Faciliteiten: kapsalon • 
discotheek • winkeltjes • 
paviljoentjes aan het strand • 
wasservice • roomservice • 
gratis wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: 
Hoofdrestaurant (maaltijden 
in buffetvorm) • à-la-carte-
restaurants: mediterraan, 
Fusion/aziatisch, grill/barbe-
cue • 6 bars • bistro • all in: 
ontbijt, middag- en avond-
maal in buffetvorm • laat ont-
bijt • middag- en avondmaal 
in het mediterraan à-la-carte-
restaurant • ijsjes tijdens het 
middag- en avondmaal • 
Gözleme • snacks • koffie-
break met patisserie • late 
snacks • selectie van lokale 

en internationale alcoholi-
sche en niet-alcoholische 
dranken (24/24 u.) 
Sport en ontspanning: 3 
zoetwaterzwembaden • 
overdekt zwembad • gratis 
ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand • 
gratis handdoekenservice • 
gratis: beachvolley, pingpong, 
backgammon, vogelpik, 
biljart, fitness, step, aerobic, 
stretching, aquagym • Turks 
bad en sauna • animatie 
overdag en ’s avonds • • 
betalend: spacentrum met 
verzorgingen en massages.

Turkije Side
PALOMA PERISSIA *****

In een mooi onderhouden groene tuin, aan de 
boulevard naar Side, ligt Paloma Perissia. In dit 
hotel staan ze dag en nacht voor je klaar, je wordt 
er dan ook als familie ontvangen. Bij het zwembad 
is het heerlijk relaxen onder de palmen, net als op 
het brede strand voor de deur. Met dat verkoelende 
zeebriesje kan je hier wel de hele dag blijven liggen. 
Zelfs ‘s avonds kan je nog genieten van het mooie 
uitzicht over zee, wanneer je dineert in een van de 
à-la-carterestaurants aan het strand.

allinclusive

Periode 1: 

19/01 TOT 18/02/2023
(31 dagen / 30 nachten)

€2118
(kamer met zijdelings zeezicht) 
Korting kamer landzicht: - € 179

€2358
(single kamer met zijdelings zeezicht)
Korting kamer landzicht: - € 220

Periode 2: 

19/01 TOT 09/03/2023
(50 dagen / 49 nachten)

€3087
(kamer met zijdelings zeezicht) 
Korting kamer landzicht: - € 259

€3497
(single kamer met zijdelings zeezicht)
Korting kamer landzicht: - € 350

 Bij het zwembad is het 
 heerlijk relaxen onder de palmen 
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INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Antalya
• 30kg bagage en 10kg handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 30 of 49 nachten in Paloma Perissia 

5*
• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS: min. 21, max. 136

OKRA-REISBEGELEIDING
Desire Dierick



TENERIFE
Hovima Costa Adeje **** (Adults only)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Tenerife
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 14 nachten in hotel Hovima 

Costa Adeje 4*
• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS: Min. 26

OKRA-REISBEGELEIDING
• Ria Coenen

€2168
Toeslag singlekamer: 

€ 616

13 TOT 27/01/2023 (15 d./14 n.)

VERBLIJFSVAKANTIE VERBLIJFSVAKANTIE

Gran Canaria
servatur waikiki ****

INBEGREPEN
• Vluchten Oostende – Las Palmas
• 20kg bagage en 10kg handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 7 nachten in hotel Servatur Waikiki 4*
• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 25

OKRA-REISBEGELEIDING
• Roger De Brabander

21 TOT 28/01/2023 (8 dagen / 7 nachten)

Wie houdt van animatie en een gezellige sfeer en drukte is in 
hotel Servatur Waikiki aan het juiste adres. In de comfortabele 
kamers met frisse kleuren en airco voel je je helemaal thuis. 
Daarenboven biedt de levendige omgeving met restaurants, 
winkels en bars tal van uitgaansmogelijkheden. Hier beleef je 
een heerlijke vakantie tegen een zacht prijsje.

Ligging: op 1,5 km van het zandstrand van Playa del Ingles • 
op 500m van het centrum • bushalte op 100m • gratis 
hotelbusje naar het strand • +/- 30 km van de luchthaven 
van Gran Canaria.
Kamers: standaardkamers met balkon • badkamer (douche), 
haardroger • • individuele airco, centraal gestuurd • 
satelliet-tv • telefoon • gratis wifi • safe (gratis) • tegelvloer 
Faciliteiten: gratis wifi in het hele resort • shop
Restaurants en bars: 2 restaurants waarvan 1 met terras 
(maaltijden in buffetvorm, showcooking, 3x/week thema 
avond) • ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm • 
snacks, cake en ijsjes (15 u.-17.30 u.) • selectie van lokale 
alcoholische en niet-alcoholische dranken in de restaurants 
(tijdens de openingsuren) en bars (10 u.-24 u.) • salonbar • 
snackbar aan het zwembad 
Sport en ontspanning: Zoetwaterzwembad • zonneterras, 
gratis ligzetels en parasols, grote tuin • gratis: pingpong 
(waarborg), omnisportterrein, volleybal, backfit, aerobic, 
streching, animatie overdag en ‘s avonds • betalend: biljart, 
tafelvoetbal, klein wellnesscentrum, massage

allinclusive

allinclusive

Hovima Costa Adeje richt zich volledig op volwassenen vanaf  
16 jaar. De ligging van dit hotel is uitstekend: in de levendige 
wijk Torviscas met winkels, bars en restaurants en op 
wandelafstand van het strand en de haven van Puerto Colón 
(via een dalende weg). Hier kan je tot rust komen in het kleine 
spacentrum, genieten van prachtige uitzichten...

Ligging: 3 km van Playa de Las Americas • 200 m van een 
zandstrand • in de levendige wijk Torviscas met winkels, 
bars en restaurants • dichtbij de jachthaven van Puerto 
Colón • bushalte op 200 m • 20 km van de luchthaven.
Kamers: standaardkamer met douche • haardroger • safe 
(betalend) • telefoon • minibar (betalend) • satelliet-tv • 
airco • tegelvloer • balkon • wifi (gratis).
Faciliteiten: kapsalon • schoonheidssalon • wasservice • 
speelzaal • gratis wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant (maaltijden in 
buffetvorm en showcooking) • huiswijn, bier en frisdranken 
tijdens het middag- en avondmaal in het hoofdrestaurant • 
laat ontbijt • snacks in de namiddag • diner in het 
themarestaurant (2x/verblijf) • lokale dranken (10.30-24 u.) • 
lobbybar, poolbar en snackbar • lange broek voor de heren 
tijdens diner.
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden • 
zonneterras met gratis ligzetels en parasols • gratis 
handdoekenservice (mits waarborg) • gratis: tafeltennis, 
fitness, omnisportterrein, beachvolley, voetbal, darts, 
petanque, stretching, aerobic… • te betalen: biljart, 
spacentrum met minizwembad met hydromassage, sauna, 
stoombad, bubbelbad, wellnessdouches, massages… • 
professionele shows en livemuziek.

Provincie West-Vlaanderen

€1180
Toeslag 

singlekamer: € 297
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25/01 TOT 15/02/2023
(22 dagen / 21 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Malaga
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 21 nachten in hotel Riu Nautilus 

4*
• Verblijf in Half pension

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 26

OKRA-REISBEGELEIDING
• Rita Claes

€1741
Toeslag singlekamer: 

€ 308

Ligging: direct aan het strand, gescheiden 
door de promenade • op 700m van een 
winkelcentrum • op 700m van de jachthaven 
‘Puerto Marina’ • +/- 8 km van de luchthaven 
van Malaga.
Kamers: kamers met lateraal zeezicht en 
balkon • één persoon in dubbele kamer met 
balkon met landzicht • badkamer, haardroger • 
centrale airco/verwarming, plafondventilator • 
satelliet-tv • telefoon • gratis wifi • safe 
(betalend) • minibar (betalend en op aanvraag) 
Faciliteiten: gratis wifi in het hele resort
Restaurants en bars: Gevarieerd ontbijtbuffet 
met showcooking • restaurant met terras 
(avondmaal: buffet en gerechten die à la 
minute worden bereid / buffet met 

voorgerechten en dessertbuffet / vegetarisch 
gerecht) • themabuffet 2x/week • alternatief 
avondmaal in het Spaans restaurant • 
middagmaal: lichte maaltijden in de snackbar 
bij het zwembad • salonbar met terras, 
snackbar met terras bij het zwembad • deftige 
kledij (lange broek) vereist tijdens het 
avondmaal 
Sport en ontspanning: Zwembad, zonneterras, 
2500m² tuin • gratis ligzetels en parasols en 
handdoeken (mits waarborg) aan het 
zwembad • gratis: fitness, stoombad, 
livemuziek of shows (meerdere malen per 
week) • betalend: wellnesscentrum met 
verschillende behandelingen en massages.

Spanje Costa del Sol
RIU NAUTILUS **** (adults only)
Er hangt een heerlijke ontspannen sfeer in dit hotel, en dat past uitstekend in het adults-onlyplaatje. 
Alleen 18-plussers worden hier verwelkomd, zodat je er in alle rust tussenuit kan. In Riu Nautilus 
wordt niets aan het toeval overgelaten: de service is excellent en de kamers zijn echte pareltjes! Puur 
genieten wordt het, op een sublieme locatie aan de promenade en het strand.

8
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1 TOT 10/02/2023
(10 dagen / 9 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Sal
• 20kg bagage en 10kg handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 9 nachten in hotel Riu Cabo Verde 5*
• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 21

OKRA-REISBEGELEIDING
• Jean-Pierre Roelandt

Cabo Verde
Riu Cabo Verde ***** (adults only)
Een heerlijke oase direct aan een van de beste zandstranden van West-Afrika... 
De befaamde RIU-keten heeft ook hier voet aan wal gezet zodat je in alle luxe en 
elegantie kunt kennismaken met dit Afrikaanse vakantieoord. 

9

Een verfrissend drankje aan de rand 
van de indrukwekkende zwembaden, 
verrukkelijke buffetten die van elke 
maaltijd een culinair festijn maken en 
een animatieteam dat dag in dag uit 
het beste van zichzelf geeft om je een 
leuk en gevarieerd verblijf te garande-
ren,… En uiteraard gaat RIU ook hier 
prat op zijn gerenommeerde kwaliteit 
en service, waardoor deze Riu onge-
twijfeld tot de betere hotels op het 
eiland behoort. Een aantal faciliteiten 
wordt gedeeld met naastgelegen hotel 
Riu Funana, die niet adults only is, en 
waar je kinderen kan tegenkomen.
Ligging: Direct aan het zandstrand • 
Naast Riu Funana • Op 300 m van Riu 
Palace Santa Maria • Op 1,5 km van het 
dorpje Santa Maria • Op 15 km van de 
luchthaven
Kamers: standaardkamers met balkon 
of terras • over badkamer (douche, 
haardroger, mogelijk zonder 
afscheiding van de slaapkamer) • 
centrale airco – plafondventilator – 
telefoon • satelliet-tv (flatscreen) • wifi 
(gratis) – waterkoker • safe (gratis) • 
minibar (gratis) sterkedrankenverdeler
Faciliteiten: Shop • Discotheek (Riu 
Funana) • RiuArt atelier (Riu Funana) • 
Kapsalon (Riu Funana) • 
Wellnesscentrum (Riu Funana) • Wifi 

(gratis) in het hele resort (1 toestel per 
persoon per kamer)
Restaurants & Bars: Hoofdrestaurant 
met terras • Kulinarium restaurant • 
Italiaans restaurant • Restaurant bij 
het zwembad/grill – Lobbybar •  
koffiebar met gebak • salonbar met 
terras • poolbar met swim-upbar •  bar 
plaza – beachbar • Sports bar (Riu 
Funana) • Heren worden gevraagd 
lange broek te dragen bij het 
avondmaal • Gevarieerd ontbijtbuffet 
met showcooking • Continentaal 
ontbijt/snack • Middagmaal: buffet met 
showcooking en keuze aan desserts, 
lichte gerechten in het restaurant aan 
het zwembad • Avondmaal: buffetten 
en gerechten in showcooking • 2x/week 
themabuffet • Alternatief avondmaal: 
Kulinarium restaurant, Italiaans, grill • 
Snacks (24/24u. in Riu Funana) • 
Selectie van nationale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (24/24u.), 
bijvullen van de minibar en 
sterkedrankverdeler
Sport & Ontspanning: 2 zwembaden 
(waarvan 1 verwarmd in de winter) – 
zonneterras • Aquapark ‘Splash Water 
World’ (min. 120 cm) (in Riu Palace 
Santa Maria) • Gratis ligzetels en 
parasols aan het zwembad en het 
strand • Gratis handdoekenservice • 

Kajak • bodyboard • snorkeluitrusting / 
1 proefduik in het zwembad • water-
sporten afhankelijk van de weers-
omstandigheden • Animatieprogramma 
overdag voor volwassenen • Toegang 
en dranken in de discotheek (Riu 
Funana) • Shows, livemuziek of Riu-
avondprogramma • Activiteiten in het 
RiuArt atelier (meerdere keren per 
week) • Beachvolley • RiuFit groeps-
lessen • Betalend: in Riu Funana: 
wellnesscentrum met schoonheids-
behandelingen en massage

Opgelet, voor deze reis is een 
internationaal paspoort vereist.

VERBLIJFSVAKANTIE

allinclusive

€1660
Toeslag singlekamer: 

€ 269



Ligging: 300 m van het Los 
Cancajos-strand • op 5 km 
van Santa Cruz • +/- 5km van 
de luchthaven. 
Kamers: standaardkamer met 
zeezicht en balkon of terras • 
badkamer (douche in bad), 
haardroger • centrale airco • 
telefoon • wifi (gratis) • 
satelliet-TV • koelkast • 

Sport en ontspanning: 3 
zoetwaterzwembaden • 
zonneterras met gratis 
ligzetels • gratis 
handdoekenservice (mits 
waarborg) • gratis: 
tennisterrein (mits waarborg), 
tafeltennis (mits waarborg) • 
te betalen: biljart, sauna, 
massage • avondanimatie 
(livemuziek)

LA PALMA
H10 TABURIENTE PLAYA **** 

Dit aangename hotel ligt dicht bij het Los 
Cancajos-lavastrand en op slechts enkele kilometers 
van de luchthaven en de hoofdstad Santa Cruz. In 
de directe omgeving van het hotel vind je enkele 
bars, restaurantjes en een supermarkt. De suites 
in het bijgebouw zijn ideaal voor gezinnen. In 2019 
onderging het hotel enkele renovaties aan de 
zwembaden en de gemeenschappelijke ruimtes.
Inbegrepen in deze reis zijn 4 wandelingen met 
lunch!

25/02 TOT 04/03/2023
(8 dagen / 7 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – La Palma
• 20kg bagage en 10kg handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 7 nachten in hotel Taburiente 

Playa 4*
• Verblijf in half pension
• 4 wandelingen incl. lunch

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 21

OKRA-REISBEGELEIDING
• Marcel Neuts

€1425
Toeslag singlekamer: 

€ 132

minibar (op aanvraag en 
betalend) • safe (betalend) 
Faciliteiten: roomservice (7.30 
u.-23 u.) • parking • gratis wifi 
in het hele resort. 
Restaurants en bars: 
Restaurant (maaltijden in 
buffetvorm) • salonbar, 
poolbar

10

ACTIEF

4
wandelingen inbegrepen
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Ligging: centraal en rustig 
aan een promenade • 450 m 
van het Levante-strand • 600 
m van het oude centrum • 57 
km van de luchthaven van 
Alicante (Costa Blanca).
Kamers: bad/douche • 
haardroger • tegelvloer • 
individuele airco • telefoon • 
satelliet-tv • gratis wifi
Faciliteiten: gratis wifi in het 
hele resort.
Restaurants en bars: 
buffetmaaltijden en 
showcooking • thema-
avonden en galadiner • 
snackbar • • bar • selectie 
van alcoholische en niet-
alcoholische dranken (10-24 
u.)
Sport en ontspanning: 
zoetwaterzwembad met 
zonneterras • gratis: 
tafeltennis, aerobic, gym, 
aquagym, darts, dans, 
gezelschapspelen • muziek 
en shows in de bar • te 
betalen: biljart, spa-centrum 
met verzorgingen en 
massage

SPANJE 
BENIDORM 
Sandos Monaco **** 
(adults only)

Benidorm heeft zijn oubollig 
imago afgegooid en is nu 
vooral een bruisende en hippe 
stad waar de Spanjaarden 
graag op vakantie gaan. Het 
is dan ook met veel plezier 
dat de vakantiegangers 
steeds terugkeren naar dit 
moderne hotel aan een mooie 
promenade. Hotel Sandos 
Monaco ligt in het centrum 
van Benidorm, met de oude 
stad met zijn vele winkeltjes, 
gezellige terrasjes en 
authentieke tapasbars even 
verderop.

Een bruisende en hippe stad 
waar de Spanjaarden 
graag op vakantie gaan. 

27/02 TOT 13/03/2023
(15 dagen / 14 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Benidorm
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 14 nachten in hotel Sandos 

Monaco 4*
• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 26

OKRA-REISBEGELEIDING
• Jennifer Morgan

€1408
Toeslag singlekamer: 

€ 267

allinclusive

VERBLIJFSVAKANTIE
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TENERIFE 
GF FANABE COSTA SUR ****

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Tenerife
• 20kg bagage en 6kg 

handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 11 nachten in hotel GF Fanabe 

Costa Sur 4*
• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 20

OKRA-REISBEGELEIDING
• Hugo Ketelslegers

VERBLIJFSVAKANTIE VERBLIJFSVAKANTIE

TENERIFE 
Best Tenerife ****

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Tenerife
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 9 nachten in hotel Best 

Tenerife 4*
• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 21

OKRA-REISBEGELEIDING
• Edgard van Roy

13 TOT 22/03/2023 (10 dagen / 9 nachten)

Best Tenerife is een geliefd hotel met een gezellige sfeer. 
Geniet van de zon in de mooie binnentuin met subtropische 
planten en zwembad en van de ideale ligging in het 
uitgestrekte centrum van Playa de las Americas. Het strand 
en diverse winkelcentra liggen op wandelafstand en ook het 
spectaculaire waterpretpark Siam Park ligt vlakbij. In 2021 
onderging het hotel enkele vernieuwingen waaronder een 
nieuwe buitenterras voor het nieuwe buffetrestaurant en een 
nieuwe gevel met glas op de balkons.

Ligging: Op 350 m van het strand • Op 200 m van winkeltjes, 
restaurants en bars • Op 3 km van Siam Park • Bushalte op 
200 m • Op ± 17 km van de luchthaven 
Kamers: Standaardkamer met balkon of terras • Badkamer 
(douche in bad, haardroger) • houten vloer • 
hoofdkussenservice (betalend) • individuele airco – telefoon 
• wifi (gratis) • satelliet-tv • safe (gratis)
Faciliteiten: Wifi (gratis) in het hele resort
Restaurants & Bars: Hoofdrestaurant met terras 
(maaltijden in buffetvorm, showcooking) • 1x/week speciaal 
avondbuffet: Canarisch • A-la-carterestaurant (avondmaal) 
– Snackbar • Selectie van snacks (10-17.30u.) • Selectie van 
sandwiches (17.30-19u.) • Selectie van ijsjes (10u. tot begin 
avondmaal) • Selectie van lokale alcoholische en niet-
alcoholische dranken (10-23.30u.) – Pianobar – Discobar • 
Lange broek vereist voor de heren tijdens het avondmaal 
(mouwloze t-shirts niet toegelaten)
Sport & Ontspanning: Zoetwaterzwembad (verwarmd tus-
sen 1/11-30/4) • 2 bubbelbaden • zonneterras met gratis lig-
zetels en parasols • Turks bad, hydrotherapie en massages

allinclusive

allinclusive

Costa Adeje is een populaire badplaats ten noorden van Playa 
de Las Americas, aan de zonnige zuidkant van het eiland 
Tenerife. Het is aangenaam flaneren op de wandelboulevard 
die loopt langs de volledige toeristische zuidkust: van Costa 
Adeje via Playa de Las Americas tot in Los Christianos en het 
winkelcentrum Mirador.

Voor wie de zon zoekt, is het aangenaam verblijven in Costa 
Adeje. Ook in de wintermaanden schommelt de temperatuur 
er immers tussen de 20 en de 25 graden.
Je verblijft in het hotel Fañabe Costa Sur, een sfeervolle en 
erg luxueuze uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken. 
Wie op ontdekkingstocht wil, heeft ter plaatse voldoende 
uitstapmogelijkheden. Fañabe Costa Sur is een heerlijk 
viersterrenhotel, vlakbij het Fañabe strand. Wanneer je het 
hotel uitloopt, vind je direct winkeltjes, restaurants en bars 
in de buurt.
Neem een verfrissende duik in 1 van de 5 zwembaden of 
geniet op het dakterras met ligbedden van het fantastische 
uitzicht over de Atlantische Oceaan, met in de verte La 
Gomera. Ga fijn ontspannen in het wellnesscenter of ga 
lekker sportief een uurtje aan de slag op de tennisbaan of 
in de fitness. De reisbegeleider geeft advies en organiseert 
meerdere uitstappen. De meeste uitstappen zijn kosteloos.

Mogelijke uitstappen
• Nationaal Park El Teide (grootste vulkaan van Tenerife)
• Dolfijnentour
• Je gids heeft een heel aanbod aan gratis uitstappen: 

Wandeling naar het authentieke vissersdorpje La Caleta, 
Los Christianos...

€1585
Toeslag 

singlekamer: € 308
€1728

Toeslag singlekamer: 
€ 194

Provincie Vlaams-BrabantProvincie Limburg

05 TOT 16/03/2023 (12 dagen / 11 nachten)
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TENERIFE 
Best Tenerife ****

Egypte
Three Corners Rihanna Resort ****

INBEGREPEN
• Transfer naar de lucht-

haven inbegrepen vanuit 
regio West-Vlaanderen 
(opstapplaatsen: 
Kortrijk, Roeselare, 
Brugge)

• Vluchten Brussel – 
Hurghada

• 20kg bagage en 6kg 
handbagage

• Transfers luchthaven – 
hotel

• 7 nachten in hotel Three 
Corners Rihanna Resort 
4*

• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 20

OKRA-REISBEGELEIDING
• Agnes Degang

€1134
Toeslag singlekamer: 

€ 118

15 TOT 22/03/2023 
(8 dagen / 7 nachten)

VERBLIJFSVAKANTIE

allinclusive

Ligging: aan het strand 
(zandstrand) • afstand tot 
centrum: circa 200 meter – 
op 50 minuten van de lucht-
haven
Kamers: Standaardkamer 
met balkon of terras • bad-
kamer met douche, wasta-
fel, toilet, föhn • Koffie- en 
theefacilitei ten • Minibar 
(inhoud tegen betaling) • 
Televisie (satelliettelevisie) • 
Airconditioning (individueel 
regelbaar) – Wifi (gratis) – 
Safe (gratis) 
Faciliteiten: 5 buitenzwem-
baden (zoet water, ver-
warmd, ligstoelen (gratis) , 
parasol (gratis) • shuttlebus 
(bestemming naar el gouna 
tegen betaling; naar het 
strand rijdt ongeveer om de 
60 minuten, gratis) • tuin: 

Provincie West-Vlaanderen

ligstoelen (gratis) , parasol 
(gratis) • zonneterras: lig-
stoelen (gratis) , parasol 
(gratis) – Supermarkt – 
Kapsalon – Wasserette 
Restaurants & Bars: 
Restaurant • à-la-carteres-
taurant (tegen bijbetaling, 
reserveren noodzakelijk, met 
airco) • Italiaans restaurant 
(tegen bijbetaling, reserve-
ren noodzake  lijk, met airco) 
– Steakhouse – Ontbijt, 
lunch en diner in buffetvorm 
• Tijdens het diner is een 
lange broek en een shirt met 
mouwen voor de heren ver-
plicht • 5 bars, Lounge bar, 
Pool/snackbar, Strandbar • 
Alle lokale (alcoholische) 
dranken van 10.00 tot 0.00 
uur (m.u.v. drankjes uit de 
minibar & verse sappen)

Sport & Ontspanning: biljart 
(tegen betaling) • darts (gra-
tis) • tafeltennis (gratis) • 
volleybal (gratis) • beachvol-
leybal (gratis) • jeu de bou-
les/petanque (gratis) • dui-
ken (tegen betaling) – 
watersporten: tegen beta-
ling – fietsverhuur • well-
nesscenter/spa: sauna 
(tegen betaling), jacuzzi 
(tegen betaling) – fitness-
ruimte • massages (tegen 
betaling) • schoonheidsbe-
handelingen (tegen beta-
ling) • aquagym (gratis) – 
yoga
 

Opgelet, voor deze reis 
dient je identiteitskaart 
geldig te zijn tot 6 maanden 
na terugkeer!



1514

Gran Canaria
Maspalomas Princess ****
Ligging: Op 1,5 km van de 
duinen van Maspalomas • 
Op 3 km van het centrum 
van Playa del Inglés • 
Bushalte op 100 m • Op ± 35 
km van de luchthaven 
Kamer: Standaardkamer 
met balkon of terras • bad-
kamer (douche in bad, haar-
droger) – laminaat • indivi-
duele airco – telefoon • 
satelliet-tv (flatscreen) • 
minikoelkast (leeg) • safe 
(gratis)
Faciliteiten: Shop – 
Wasservice – Bagageruimte 
• Wifi (gratis) in een deel 
van het resort
Restaurants & Bars: 
Hoofdrestaurant met terras 
(Ontbijt, middag- en avond-
maal in het hoofdrestau-
rant) • 2 themarestaurants 
(avondmaal in buffetvorm; 
1x/verblijf van min. 5 nach-

allinclusive

VERBLIJFSVAKANTIE

ten): Italiaans en Aziatisch • 
2 snackbars aan het zwem-
bad (middagmaal, Snacks 
(10.30-17u.)) • 2 bars met ter-
ras, 3 poolbars (1 in het 
‘adults only’ gedeelte) • 
Selectie van lokale alcoholi-
sche en niet-alcoholische 
dranken in sommige bars 
(9-23u., zonder bediening 
aan tafel) • All Inclusive sta-
tion aan de receptie (00-7u.) 
(fruit, sandwiches, koffie, 
thee, fruitsap, water) • 2 dis-
cobars • Dresscode: ‘s 
avonds zijn badpakken, 
teenslippers, mouwloze 
shirts of sportkleding niet 
toegestaan. Heren wordt 
verzocht een lange broek of 
nette korte broek te dragen 
tijdens het avondmaal.
Sport & Ontspanning: 5 
zoetwaterzwembaden 
(waarvan 3 verwarmd tus-

sen 1/11-30/4, waarvan 1 in 
de adults only zone) • zon-
neterrassen met gratis lig-
zetels • aangelegd zand-
strand met ligzetels en 
parasols (niet verplaats-
baar) • grote tuin • Gratis 
handdoek voor aan het 
zwembad op de kamer bij 
aankomst (2x/week gratis 
vervanging) • Chill-out zone 
(adults only) met zwembad, 
zonneterras, Balinese bed-
den (betalend) en poolbar – 
Pingpong – reuzenschaak-
spel • Fitness (vanaf 18 jaar) 
– yoga – zumba – pilates • 
Animatie overdag en ’s 
avonds • Betalend: biljart, 
wellnessruimte (vanaf 18 
jaar), sauna (vanaf 18 jaar), 
Turks bad (vanaf 18 jaar), 
massage, manicure, pedicu-
re • Op 900 m en betalend: 
Maspalomas Golf (18 holes)

21 TOT 30/03/2023 (10 dagen / 
9 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Las Palmas
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 9 nachten in hotel Maspalomas 

Princess 4*
• Verblijf in All Inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 25

OKRA-REISBEGELEIDING
• Luc Govaerts

€1633
Toeslag 

singlekamer: € 194

Provincie Vlaams-Brabant
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20 TOT 30/04/2023
(11 dagen / 10 nachten)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Paphos
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• Transfers luchthaven – 

hotel
• 10 nachten in hotel 

Pioneer Beach 4*
• Verblijf in Half pension
• 3 excursies incl. lunch 

(Nicosia, Troodosgebergte, 
Kopiaste)

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 21

OKRA•REISBEGELEIDING
• Jennifer Morgan

CYPRUS 
PIONEER BEACH **** (adults only)

PROGRAMMA

1. NICOSIA
 Kom meer te weten over de turbulente geschiedenis van 

Nicosia, de hoofdstad van Cyprus en een van ’s werelds 
laatste verdeelde steden. Je begint in het zuidelijke gedeelte 
en steekt de UN-bufferzone over om het door de Turken 
bezette gebied te verkennen. Nadat je de Groene lijn bent 
overgestoken, vertelt de gids je alle verhalen over de 
geschiedenis en cultuur van de belangrijkste 
bezienswaardigheden zoals de Ayia Sofia en het grote 
marktplein. Daarna keer je terug naar het zuidelijk gedeelte 
om in je eigen tempo op te gaan in het bruisende stadsleven 
van de Ledra straat.

2. TROODOSGEBERGTE & KYKKOS
 Op deze dag krijg je een glimp te zien van het Grieks-

orthodoxe leven. Leun achterover en relax terwijl de gids je 
dag vult met geweldige verhalen en feiten over de 
hoogtepunten van het Troodosgebergte.

 Het Kykkosklooster is het grootste en rijkste religieuze 
instituut op Cyprus. Het ligt hoog ten westen van het 
Troodosgebergte en is 900 jaar geleden gesticht om de icoon 
van Elousa te huisvesten. Het verhaal gaat dat St.-Lukas de 
Evangelist deze geschilderd heeft en dat de icoon zo heilig is 
dat, als je er naar kijkt, je onmiddellijk blind wordt. 

 Het klooster staat bekend om zijn gewelfde gebouwen, mooie 
binnenplaatsen en kleurrijke mozaïeken. Het is omringd door 
vredige dorpen die daar al honderden jaren lijken te liggen.

3. KOPIASTE
 Je begint deze dag met een bezoek aan Kourion met het 

romaans amfitheater en het huis van Eustolios. In het 
centrum van Limassol trek je door de nauwe steegjes en 
bezoek je de nieuwe haven.

 In Apsiou, in een Cypriotische taverne, kan je proeven van de 
typische Cypriotische Meze (een variëteit van koude en 
warme gerechten) en Kleftico, een speciaal vleesgerecht. 
Daarna trek je naar het kleine dorp Monagri en naar 
Omodhos, een van de mooiste wijndorpen van de regio waar 
je enkele wijntjes kan degusteren.

Inbegrepen: transport, Nederlandstalige gids, toegangsgelden 
en lunch (incl. water en wijn).

TUI BLUE PIONEER BEACH ****
Met het strand voor de deur, 
de pittoreske haven op 
wandelafstand en de lekkere 
restaurants in de buurt kan je 
heerlijk flaneren en tegelijk je 
smaakpapillen verwennen. Dit 
hotel is adults only en de 
minimumleeftijd voor gasten in 
dit hotel is 16 jaar. Zo kan je 
ongestoord genieten van een 
deugddoende vakantie. Tui 
Blue Pioneer Beach werd volle-
dig gerenoveerd en is klaar om 
je hartelijk te ontvangen.

Ligging: direct aan het strand 
en de promenade • 500 m van 
winkels • 3 km van de haven 
van Paphos • 12 km van de 
luchthaven van Paphos.
Kamers: standaardkamer met 
gelimiteerd zeezicht of kamer 
met zeezicht • één persoon in 
dubbele kamer met gelimiteerd 
zeezicht • badkamer met bad/
regendouche, haardroger, 
badjas en slippers • houten 
vloer • verwarming • telefoon • 
satelliet-tv • wifi (gratis) • 
minibar (betalend) • safe 
(gratis) • koffie- en 
theefaciliteiten, espresso • 
balkon.
Faciliteiten: kapsalon • shop • 
wasservice • gratis wifi in het 
hele resort.
Restaurants en bars: 
maaltijden in buffetvorm met 
thema-avonden, Griekse en 
Cypriotische folklore • à-la-
carterestaurants: Italiaans, 
mediterraan en internationaal 
• cocktailbar, sportsbar en 
poolbar • lange broek voor de 

heren vereist tijdens het 
avondmaal.
Sport en ontspanning: 
zoetwaterzwembad met 
bubbelbad • zonneterras • 
ligzetels, parasols en 
handdoekenservice aan 
zwembad en strand • overdekt 
zwembad met bubbelbad • 
gratis: fitness, tafeltennis, 
sauna en stoombad, animatie, 
shows en livemuziek • 
betalend: spacentrum, tennis 
met verlichting.

€1845
Toeslag single : € 221 

Toeslag zeezicht : € 137 (enkel 
mogelijk in dubbel kamer)

15

3
excursies inbegrepen

VERBLIJFSVAKANTIE



Ligging: Direct aan het 
strand • Op ± 30 km van de 
luchthaven 
Kamer: Standaardkamer 
met balkon of terras en 
tuinzicht • badkamer (haar-
droger) – tegelvoer • indivi-
duele airco • satelliet-TV • 
wifi (gratis) • minibar (beta-
lend)
Faciliteiten: Wifi (gratis) in 
het hele resort
Restaurants & Bars: 
Hoofdrestaurant (Ontbijt, 
middag- en avondmaal in 
buffetvorm) • 
Themarestaurant 

Djerba
Hotel Djerba Beach **** 
(reis voor alleenstaanden)

INBEGREPEN
• Vluchten Brussel – Djerba
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• Transfers luchthaven – hotel
• 7 nachten in hotel Djerba 

Beach 4*
• Verblijf in all inclusive

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 15

OKRA•REISBEGELEIDING
• Jenna Lisowski

22 TOT 29/04/2023 (8 dagen / 7 nachten)

allinclusive

€953

SINGLEREIs

(Tunesische, Aziatische en 
Mediterrane keuken 1x per 
verblijf) • Continentaal ont-
bijt (10-11.30u.) • Snacks (15-
17u.) • Selectie van lokale 
alcoholische en niet-alcoho-
lische dranken (10-24u.) 
Lobbybar • beachbar • Moors 
café 
Sport & Ontspanning: 
Zoetwaterzwembad • 
Overdekt zwembad (ver-
warmd) • 2 tennispleinen 
(1u./dag) • fitness • beach-
volley • aquagym • aerobic • 
yoga • pingpong • vogelpik • 
Hammam (1x/verblijf)
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Rondreis door Jordanië
Dag 1: Heenvlucht naar 
Amman - Vlucht vanuit Brussel 
via Wenen naar Amman.

Dag 2: Amman - Bezoek aan 
de kastelen van de woestijn. 
Het kasteel van Qasr Al-Azraq 
was het hoofdkwartier van 
Lawrence of Arabia, dat van de 
Omayyaden (Qasr Amra) is het 
meest gekende en ligt in het 
hartje van de woestijn. Na de 
lunch rondleiding in Amman. 
We ontdekken het archeolo-
gisch museum, de citadel 
(panoramisch zicht over de 
stad) en het Romeins theater.

Dag 3: Jerash & Ajlun - We 
trekken ’s morgens naar Jerash. 
Deze stad bezit de best 
bewaarde ruïnes van het 
Midden-Oosten. De Romeinen 
hebben nergens anders zo’n 
indrukwekkende monumenten 
nagelaten. Vervolg van de uit-
stap in Ajlun en bezoek aan het 
fort van Qala’atar-Rabad dat 
door de Arabieren werd 
gebouwd om zich te bescher-

men tegen de kruis vaarders. Na 
de lunch bezoeken we Um Qais 
van waaruit we een prachtig 
zicht hebben op het Galilea-
meer, de Yarmouck-rivier en de 
Golan-vlakte.

Dag 4: Madaba & Mount 
Nebo & Kérak - We rijden 
naar Madaba waar we naast 
een aantal Romeinse overblijf-
selen in de moderne stad ook 
de Grieks-orthodoxe kerk van 
St Georges met mozaïeken uit 
de 6de eeuw en een kaart van 
Palestina bewonderen. We trek-
ken verder naar Mount Nebo, 
de berg van waaruit Mozes voor 
het eerst het Beloofde Land 
zag. ’s Namid dags rijden we 
over de konink lijke laan tot de 
burcht van Kérak.

Dag 5: Petra - Vandaag 
bewonderen we de schatten 
van de roze stad Petra die door 
de Nabateërs in de bergen van 
Sharah werd opgericht. De 
imposante gevels die er uit de 
rotswand gehouwen werden 

zijn Unesco werelderfgoed. Wie 
wil, kan hier te paard de 
befaamde kloof bezoeken.

Dag 6: Wadi Rum - Per 4x4 
rijden we door de spectaculaire 
woestijnlandschappen van Wadi 
Rum. Het unieke rotslandschap 
lijkt wel een maanvallei en 
werd vereeuwigd in de film 
‘Lawrence of Arabia’.

Dag 7: Dode Zee - Bij de Dode 
Zee sluiten we de rondreis in 
schoonheid af. Het water-
oppervlak ligt 392 m onder de 
zeespiegel en heeft een hoge 
concentratie van mineralen 
(waarvan 33% zouten). We kun-
nen hier zwemmen en ontspan-
nen. Afscheidsmaaltijd en over-
nachting in het hotel.

Dag 8: Terugvlucht naar 
Brussel - Vlucht vanuit Amman 
via Wenen naar Brussel

Opgelet, voor deze reis is een 
internationaal paspoort ver-
eist.

26/04 – 03/05/2023
(8 dagen / 7 nachten)

INBEGREPEN
• Transfer naar de luchthaven inbe-

grepen vanuit regio West-
Vlaanderen (opstapplaatsen: 
Roeselare – Kortrijk - Brugge)

• Heenvlucht Brussel – Amman
• Terugvlucht Amman – Brussel
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in viersterrenhotels
• Verblijf in vol pension
• Uitstappen vermeld in het pro-

gramma
• Lokale Nederlandstalige gids
• Groepsvisum
• Water op de bus tijdens de rondreis

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden
• Fooien (+/- € 70 pp.)

DEELNEMERS
• Min. 18

OKRA-REISBEGELEIDING
• Ludo Camerlinck

€2299
Toeslag 

singlekamer: € 494

Provincie West-Vlaanderen

RONDREIS
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Dag 1: Heenvlucht naar 
Caïro - We logeren in hotel 
Holiday Inn Cairo Maadi 5* 

Dag 2: Caïro - Na ontbijt in 
het hotel be  zoeken we aan 
de rand van de stad het 
plateau van Gizeh, dat één 
van de 7 wereldwonderen 
herbergt, nl de 3 PIRAMIDES 
met de SFINX. Na het mid-
dagmaal rijden we naar 
Memphis, op 16km ten zui-
den van Gizeh. ’s Avonds 
facultatieve uitstap ‘Klank- 
en lichtspel’ aan de pirami-
den (€ 35 pp.)

Dag 3: Van Caïro naar Luxor 
Op initiatief van de Franse 
egyptoloog Auguste Ma -
riette werd in het hart van 
Caïro het Egyptisch museum 
gebouwd. De bekendste 
verzameling van dit mu -
seum is de inhoud van het 
graf van Toetanchamon. 
Middagmaal in een lokaal 
restaurant. Vervolg van de 
uitstap naar de citadel, die 
een panoramisch zicht over 
de stad biedt, en naar de 
weelderige moskeeën El 
Azhar, Sultan Hassan en 
Mohammed Ali en wande -
ling in de soeks van Khan El 
Khalili, de meest pittoreske 
bazaar en handelswijk van 
Caïro. In de loop van de 

16 TOT 25/03/2023
(10 dagen / 9 nachten)

INBEGREPEN
- Transfer naar de luchthaven 

inbegrepen vanuit regio West-
Vlaanderen (opstapplaatsen: 
Kortrijk, Roeselare, Brugge)

- Heenvlucht Brussel – Caïro
- Tussenvlucht Caïro - Luxor
- Terugvlucht Luxor – Brussel (via 

Caïro)
- 20kg bagage en 6kg handbagage
- Transfers luchthaven – hotel/boot
- 2 nachten in hotel Holiday Inn Caïro 

Maadi 5* + 7 nachten op de  M/S 
Princess Sarah 5*

- Verblijf in vol pension
- Uitstappen vermeld in het 

programma
- Visumkosten
- Nederlandstalige gids/Egyptoloog 

ter plaatse

NIET INBEGREPEN
- Maaltijden tijdens de vluchten
- Eventuele verblijfstaksen
- Facultatieve uitstappen vermeld in 

het programma
- Fooien (€90 à €100 pp.)

DEELNEMERS
- Min. 15

OKRA-REISBEGELEIDING
Chris Callens 

€2180
Toeslag 

singlekamer: € 349

namiddag transfer naar de 
luchthaven voor de binnen-
landse vlucht naar Luxor. 
Aangekomen in Luxor trans-
fer naar de M/S Princess 
Sarah 5*.

Dag 4: Luxor – Edfoe - 
Tussen de Vallei der Konin-
gen en de Nijl rijzen 2 reus-
achtige standbeelden op 
die 20 m hoog zijn. De 
kolos  sen van Memnon 
waren de bewakers van de 
nu verdwenen dodentempel 
van Amenhophis III. In Deir 
al-Bahari vind je de tempel 
van Hatsjepsoet. Deze origi-
nele tempel behoort tot de 
meest geraffineerde con-
structies van Egypte en 
werd opgericht ter ere van 
koningin Hatsjepsoet. In de 
Vallei der Koningen werden 
prachtige tempels opgericht 
die als begraafplaatsen 
dienden voor de farao’s. 
Hier werd o.a. het graf van 
Toetanchamon gevonden, 
waarvan de inhoud in het 
museum van Caïro tentoon-
gesteld wordt. Langs een 
nauwe doortocht bereik je 
de grafzuilen van Ramses II. 
Verder naar Edfoe.

Dag 5: Edfoe – Aswan 
De Tempel van Edfoe is 
prachtig bewaard gebleven. 
Door zijn afmetingen (137 m 
lang) is het de tweede 
grootste tempel van het 
land, na Karnak. Twee 
statige standbeelden van 
de god Horus bewaken 
plechtig de ingang.  Bezoek 
per calèche. Verder naar 
Aswan.

Dag 6: Aswan - ’s Morgens 
beginnen we met een 
bezoek aan de Tempel van 
Philea. Deze werd ontman-
teld en weer opgebouwd op 
het eiland Agilika, ruim 500 

rondreis

EGYPTE Cairo & de Schatten van de Nijl
M/S PRINCESS SARAH 5*

meter van zijn oorspronke-
lijke plek op het eiland van 
Philae. Het tempelcomplex is 
gewijd aan de godin Isis en 
bevat diverse altaren en 
heilig dommen. Nadien 
bezoeken we de hoge dam 
en de onvoltooide obelisk. In 
de namiddag (facultatief), 
boot  tocht met feloek rond 
de eilanden op de Nijl (€ 30 
pp.).

Dag 7: Aswan - Vrije dag. 
Mogelijkheid om optioneel 
een bezoek te brengen aan 
de tempel van Aboe Simbel 
(€ 100 pp.) . In de namiddag 
facultatief bezoek aan het 
Nubisch museum (€ 25 pp) 
of het Nubisch dorpje (€ 30 
pp) en klank en lichtspel 
aan de tempel van Philae (€ 
30 pp.).

Dag 8: Assouan – Kom 
Ombo - Luxor - De tempel 
van Kom Ombo of Pa-Sobek, 
het huis van de krokodillen 
god, bevat belangrijke over-
blijfselen van een tempel 
die uniek is in zijn soort: het 
is in feite een dubbele 
tempel waarvan het eerste 
gedeelte gewijd is aan 
Sobek, de god van de 
vruchtbaarheid met zijn 
krokodillenkop, en het 
tweede gedeelte aan Horus 
de Grote, god van de oorlog 
met de valkenkop. Verder 
met de boot naar Edfou. 
Navigatie naar Luxor via 
Esna Lock. ’s Avonds 
faculta tieve boottocht per 
feloek en botanische tuinen 
(€ 30 pp).

Dag 9: Luxor - Ontdekking 
van de rechternijloever met 
het bezoeken van de tem-
pels van Luxor en Karnak. 
Karnak is de grootste zuilen-
tempel ter wereld met als 
uitschieter de grote zuilen-

hal met maar liefst 134 zui-
len van 23 m hoog. ’s Avonds 
facultatieve uitstap ‘Klank- 
en lichtspel’ aan de tempel 
van Karnak. (€ 30 pp.)

Dag 10: Terugvlucht vanuit 
Luxor - Na het ontbijt, 
ontscheping en transfer 
naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel 
(via Cairo).

Opgelet, voor deze reis 
dient je identiteitskaart 
geldig te zijn tot 6 maanden 
na terugkeer!
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05 TOT 12/02/2023 
(8 dagen / 7 nachten)

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit 

Vlaams-Brabant naar Oostenrijk 
(Opstap Toptours Aarschot - 
auto parkeren mogelijk)

• 7 nachten in hotel Gasthof Stern 
4*

• Verblijf in Half pension
• Uitstappen vermeld in het pro-

gramma (exclusief eventuele 
inkomgelden)

NIET INBEGREPEN
• Eventuele verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 30

OKRA-REISBEGELEIDING
• Ria Timmermans en Luc 

Govaerts

€857
Toeslag singlekamer: 

€ 108

HOTEL

De beste wintervakanties zijn 
een combinatie van perfecte 
sneeuw en een onderkomen 
dat aan al je verwachtingen 
voldoet. Daarom kozen we 
voor het viersterrenhotel 
Gasthof Stern in Elbigenalp. 
Het is ideaal gelegen in het 
midden van het Lechtal. We 
worden er zeer gastvrij 
ontvangen met schnapps en 
muziek. ’s Morgens is er een 
uitgebreid ontbijtbuffet en ’s 
avonds een lekker avondmaal 
met menukeuze. In de uitste-
kende keuken worden alleen 
verse producten gebruikt. Heb 
je zin om je te laten 
verwennen dan kan dit in het 
Stern Wellness bereik. Eén 
namiddag worden we ook 
verwend met koffie en taart 
en één avond genieten we van 

OOSTENRIJK LECHTAL
GASTHOF STERN ****
Zin in een unieke wintervakantie? Blijkbaar wel! Vorig jaar waren twee periodes snel volgeboekt. 
We organiseren daarom deze reis nog een keer want het romantische Lechtal is één van de mooiste 
dalen van Tirol. De indrukwekkende Lechtaler en Allgauer Alpen staan garant voor een prachtig 
winterlandschap.

live muziek. Ook een fakkel-
tocht met Glühwein staat op 
het programma. Met de 
‘gasten kaart’ kunnen we gratis 
gebruik maken van het open-
baar vervoer in het dal. (halte 
dicht bij het hotel)

PROGRAMMA

De Lechvallei is een paradijs 
om winterwandelingen te 
maken, te langlaufen, sneeuw-
schoenwandelingen uit te 
proberen, te skiën, te sleeën, 
te schaatsen, de rodelbaan uit 
te testen, curlingen, … en dit 
alles van aan het hotel of door 
gebruik te maken van het 
gratis vervoer.
Uit vele wandelingen kunnen 
we onze keuze maken en ook 
de lengte bepalen.
Uiter aard verkennen we het 
Lechtal. Wandelingen langs de 
Lech, verkenning van Elbigen-
alp met misschien een bezoek 
aan de lokale houtsnijwerk 
school, verkenning van de 
verschillende dorpen in de 
vallei, … Het Lechtal is een 
loipenpara dijs voor langlaufers 
(190 km). De pistes starten van 
aan het hotel of je kan met de 
gratis skibus naar andere 
loipes in het Lechtal.

Alpineski is mogelijk in 
Elbigenalp, Bach en Warth. 
Ook nu kan je gebruik 
maken van de gratis skibus.

Liever eens een uitstap met 
de autocar gecombineerd 
met een wandeling. Ook hier 
hebben we weer keuze:
• De hangbrug ‘Highline 179’ 

is een echte uitdaging. 
Onze knikkende knieën 
komen nadien tot rust tij-
dens een mooie, gemoe-
delijke wande ling aan de 
Heiterwanger See.

• In het mooie Tannheimer 
Tal (1.100 m) wandelen we 
door een schitterend 
natuur gebied naar de 
Vilsalpsee en nemen we 
de gondelbaan om onze 
naam te kunnen schrijven 
in het grootste boek op 
een Alpentop.

• Bezoek aan Oberammer-
gau bekend om zijn 
Passie spelen. En een foto-
stop aan het barokke 
kloostercomplex van Ettal. 
De wandelaars kunnen 
beide stops verbinden via 
een wandeling van 4,5 km 
langs het idyllische rivier-
tje de Ammer.

• …

Sneeuwpret voor Sneeuwpret voor 
iedereen in het iedereen in het 
LechtalLechtal

Kortom een wintervakantie 
voor iedereen!
Afhankelijk van het weer en/
of sneeuw en van de corona-
maatregelen op dat moment 
kan het noodzake lijk zijn het 
programma aan te passen of 
vervangende excursies te 
maken.
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2120

OOSTENRIJK Achensee
Hotel Huber ***+
Wintervakantie voor levensgenieters aan de Achensee. 
In de winter staan al je zintuigen op scherp aan dit 
prachtige bergmeer in Tirol. Omringd door het Rofan- en 
Karwendelgebergte is de Achensee een populaire plek voor 
wandelaars, langlaufers, natuurliefhebbers en wellnessfans.

HOTEL 

De beste wintervakanties 
zijn een combinatie van 
perfecte sneeuw en een 
onderkomen dat aan al je 
verwachtingen voldoet. 
Daarom kozen we voor het 
driesterren-superior hotel 
Huber Hochland in Maurach. 
Het is ideaal gelegen aan 
een zonnige bosrand, op 5 
minuutjes wandelen van het 
centrum. We worden er zeer 
gastvrij ontvangen met 
schnapps. ’s Morgens is er 
een uitgebreid ontbijtbuffet 
en ’s avonds een lekker 
avondmaal met menukeuze. 
Heb je zin om je zelf gratis te 
verwennen dan kan dit in 

het Saunalandschap (Finse 
sauna met panoramavenster, 
stoombad, infrarood kabine, 
…) open van 14.00 tot 19.00. 
Het zwembad kan de ganze 
dag gratis gebruikt worden. 
Eén avond wordt ons een 
gala-diner aangeboden bij 
kaarslicht. Een andere 
moment kunnen we genieten 
van een muziek- en dans-
avond. Met de ‘gastenkaart’ 
kunnen we gratis gebruik 
maken van het openbaar 
vervoer in de Achensee 
regio. (halte aan het hotel)

PROGRAMMA
De Achensee is een paradijs 
om winterwandelingen te 
maken, te langlaufen, 
sneeuwschoenwandelingen 
uit te proberen, te sleeën, de 
rodelbaan uit te testen, 
curlingen, paardenslee-
tochten met fakkellicht, ...  
en dit alles van aan het hotel 
of door gebruik te maken 
van het gratis vervoer.

Uit vele wandelingen kunnen 
we onze keuze maken en ook 
de lengte bepalen:
• Uiteraard verkennen we 

het dorp Maurach waar we 
verblijven. En bezoe ken we 

12 TOT 19/03/2023
(8 dagen / 7 nachten)

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit Vlaams-

Brabant naar Oostenrijk (Opstap 
Toptours Aarschot - auto parkeren 
mogelijk)

• 7 nachten in hotel Huber 3*+
• Verblijf in Half pension
• Uitstappen vermeld in het 

programma (exclusief eventuele 
inkomgelden)

• Verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 30

OKRA-REISBEGELEIDING
• Ria Timmermans en Luc Govaerts

€849
Toeslag 

singlekamer: € 144

de Notburgakerk, één van 
de mooiste bedevaarts-
kerken in Tirol. 

• Wandelingen langs het 
Achenmeer (het grootste 
meer van Tirol) naar de 
andere dorpen langs het 
meer. Al dan niet in 
combinatie met onze 
vervoerkaart.

• Hoogte winnen met de 
Rofan- en/of Karwendel-
bergbaan om boven een 
mooie panoramawande ling 
te maken.

• Vanuit Pertisau een 
wandeling door één of 
meerdere Karwendel dalen. 
Er zijn er drie en allen 
goed bewandelbaar voor 
elk niveau van wandelen.

• ...

De Achen Regio is een 
loipenparadijs (204 km) voor 
langlaufers. De pistes 
starten van aan het hotel of 
je kan met de gratis skibus 
naar andere loipes rond het 
meer.
De loipen worden ook bij 
minder sneeuwval of zelfs 
geen sneeuw kunstmatig met 
sneeuwkanonnen 
onderhouden.
Alpineski is mogelijk in het 
Rofan- en Karwendel-
gebergte. Het is een klein 
skigebied, geschikt voor 
beginners en families. Ook 
nu kan je gebruik maken van 
de gratis skibus.

Wintervakantie

Liever eens een uitstap met 
de autocar al dan niet 
gecombineerd met een 
wandeling. Ook hier hebben 
we weer keuze:
• Een bezoek aan Kufstein, 

een prachtige vestingstad 
met ‘s werelds bekende 
Heldenorgel.

• Een bezoek aan Ratten-
berg, het kleinste en 
oudste dorp van Tirol, en 
bekend om het kristal-
slijpen.

• Een Alpenrit met bezoek 
aan de Krimml watervallen. 
Dit is de op vijf na hoogste 
waterval ter wereld: een 
spektakel om te zien.

• ...

Kortom een wintervakantie 
voor iedereen!
Afhankelijk van het weer en/
of sneeuw en van de corona-
maatregelen op dat moment 
kan het noodzakelijk zijn het 
programma aan te passen of 
vervangende excursies te 
maken.

Provincie Vlaams-Brabant



2120

BELGIë Wirtzfeld
Hotel Drosson **
Wirtzfeld is een klein idyllisch dorpje in de Oostkantons. Het 
ligt ten zuiden van de Hoge Venen op 580-610 meter hoogte 
vlak bij het meer van Bütgenbach. Er wonen ongeveer 380 
inwoners.

De streek van Bütgenbach-
Büllingen biedt uitstekende 
mogelijkheden voor korte en 
langere wandelingen. Enkele 
honderden kilometers 
uitgestippelde wandelingen 
tonen de schoonheden van 
dit landelijk gebied: 
glooiende plateau’s met 
wijde dalen en uitgestrekte, 
dichte wouden. Het 
ongerepte landschap van 
Bütgenbach is zeker de 
uitgelezen plek voor een 
weekje wandelen. 

Je wandelt tijdens deze 
midweek dagwandelingen 
van 8 tot 15 km, maar voor 
die laatsten is telkens een 
afkorting voorzien. We 
trekken alle richtingen uit 
om de streek volledig te 
verkennen.

Om echt mooie wandelingen 
te kunnen maken, maar toch 
niet veraf nemen we de 
wagen tot aan het startpunt.

Elk jaar, in de maand april, 
vindt in de Eifelvalleien van 
de Warche, de Holzwarche, 
de Roer, de Olef en de 
Perlenbach een uniek 
natuurschouwspel plaats: 
met honderdduizenden 
bloeien er de wilde 
narcissen. Ze zijn zeldzaam 
en vragen een heel 
specifieke standplaats, en 
hun bloei is natuurlijk ook 
sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Met 
veel geluk kunnen we 
genieten van dit prachtig 
natuurverschijnsel.

In deze streek hebben we 
ook nog De Hoge Venen met 
de Baraque Michel waar de 
zeer specifieke natuur te 
bewonderen is, ook echt een 
bezoek waard. U merkt het 
al, de keuze aan 
wandelingen is enorm en de 
week zal te kort zijn. We 
zorgen in ieder geval voor 
een afwisselend aanbod.

17 TOT 21/4/2023 
(5 dagen / 4 nachten)

INBEGREPEN
• 4 nachten in Hotel Drosson 3*
• Verblijf in Vol pension

NIET INBEGREPEN
• Vervoer naar het hotel
• Verblijfstaks
• Drank tijdens de maaltijden

DEELNEMERS
• Min. 15

OKRA-REISBEGELEIDING
• Rit Van Damme

€499
Toeslag 

singlekamer: € 50

Voor de niet-wandelaar die 
zijn partner vergezelt of een 
wandelpauze inlast zijn er 
vele toeristische plekjes te 
bezoeken.

HOTEL

Hotel Drosson is een echt 
familiehotel op 1 km afstand 
van het meer van 
Bütgenbach. Het hotel 
beschikt over een terras, 
ligweide, bar, ontbijtzaal, 
restaurant, een feestzaal en 
een kegelbaan. Er is ook een 
eigen park met visvijver en 
een overdekt zwembad. 
De gezellig ingerichte 
kamers hebben een 
douche of bad, WC, 
telefoon, TV en gratis 
wifi. Onze kamers 
bevinden zich in de 
nieuwbouw en zijn 
met de lift 
bereikbaar.
Het hotel biedt het 
ontbijt in buffetvorm en 
een verzorgde keuken.
We genieten van volpen-
sion waar we een lunchpak-
ket klaarmaken of de lunches 
buitenaf nemen. Dranken zijn 
voor eigen rekening.

wandelvakantie

Provincie Antwerpen



Duitsland Westerwald
Enjoyhotel Heiderhof ****

Het Westerwald is een bijzonder mooi stukje ongerepte natuur in het Duits 
Middelgebergte. Schitterende wandelpaden nodigen uit tot onvergetelijke 
wandelingen door dit sprookjesachtig landschap.

PROGRAMMA

Dit jaar blijft de autocar ter 
plekke zodat we de 
gelegenheid hebben om 
telkens van in ander dorpje 
te vertrekken en zo ook te 
genieten van de natuur en 
de bezienswaardigheden 
(klooster, kasteel, kuuroord, 
...) in een ruimere omgeving. 
Dagelijks maken we in de 
voormiddag een wandeling 
van +/- 5 km en in de 

namiddag heb je keuze 
tussen een wandeling van 
+/- 5 km of +/- 10 km. Eens 
geen zin om te wandelen, 
geen probleem dan kan je 
rustig op onze 
vertrekpunten wat rond 
kuieren en genieten van een 
terrasje.
Op de terugreis stoppen we 
nog in Königswinter. Het 
historisch centrum en de 
schitterende Rijnboulevard 
geven de gelegenheid om 

onze benen nog even te 
strekken en wat te eten en/
of te genieten van een 
regionale Rijnwijn.

HOTEL

We verblijven in het 
Enjoyhotel Heiderhof in 
Obersteinebach.
In het hotel is veel 
inbegrepen: elke morgen 
een uitgebreid ontbijtbuffet, 
‘s middags een warme lunch 
en ‘s avonds een driegangen 
keuzemenu. De hele dag 
door kan je in de 
koffiecorner gratis koffie en 
thee bekomen. En vanaf 
17.00 tot 24.00 zijn bieren, 
wijnen, frisdranken, 
vruchtensappen en Duitse 
sterke dranken gratis.
Iedere avond is er wel iets 
te beleven: bingo, live 
muziek, quiz, … Regelmatig 
word je daarbij verwend met 
een extra versnapering.

24 TOT 28/4/2023
(5 dagen / 4 nachten)

INBEGREPEN

• Vervoer per autocar vanuit 
Vlaams-Brabant naar Duitsland 
(Opstap kerk Erps - CM Kessel-
Lo)

• 4 nachten in Enjoyhotel 
Heiderhof 4*

• Verblijf in Vol pension (dranken 
vanaf 17u inbegrepen)

• Verblijfstaksen

DEELNEMERS
• Min. 35

OKRA-REISBEGELEIDING
• Ria Timmermans en Luc 

Govaerts

€525
Toeslag 

singlekamer: € 155

Provincie Vlaams-Brabant

22
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Vakanties in België

België Oostende
Vayamundo

Vayamundo is een mooi gelegen vakantiecentrum aan de zeedijk. De 
kusttramhalte bevindt zich tegenover het hotel. Oostende is bekend voor zijn 
uitgestrekte stranden. Maar behalve haar mooie stranden bezit Oostende nog tal 
van aantrekkelijke bezienswaardigheden. Zin om met ons mee te gaan? 

Programma (mogelijke activiteiten):
• Ochtend- en/of aquagym
• Begeleide wandelingen met gids
• Shopping-namiddag in Oostende of 

Nieuwpoort
• Culturele uitstap
• Markt in Middelkerke
• Afhankelijk van de periode lijndans, 

stijldans of crea-activiteiten

Het is er heerlijk verblijven in 
comfortabel uitgeruste studio’s of 
appartementen met 1 of 2 
slaapkamers. De logementen zijn 
voorzien van een telefoon, flatscreen-
tv, ruime badkamer met douche, 
haardroger en afzonderlijk toilet en 
allemaal bereikbaar met een lift. Er is 

tevens WiFi in het gebouw. De 
fitnessruimte en het zwembad zijn 
gratis ter beschikking, het vernieuwde 
saunaparadijs is toegankelijk mits 
betaling. 

INBEGREPEN
• Vervoer per autocar vanuit de 

organiserende provincie
• Vol pension met dranken bij de 

maaltijden vanaf diner 1e avond tot 
en met de lunch de laatste dag

• Handdoekenpakket + opmaak bedden 
bij aankomst (wissel 1x halverwege 
verblijf)

NIET INBEGREPEN
• Verblijfstaks

Thema Provincie Periode Opstapplaats Prijs 2PK Toeslag 
single

Korting 
3PK Reisbegeleider

Seniorenweek Antwerpen 30/01-06/02 Berchem - Deurne € 575 € 159 - €21 Madeleine Van Eester
Gemeenschapsdans  
(basiskennis aangeraden) Antwerpen 10/02-14/02 Herselt - Rijkevorsel € 406 € 91 - €12 Emmy Van Erweghen & Nicole Otten

Lijndans Antwerpen 13/03-17/03 Berchem - Ekeren - 
Kontich – Lint € 388 € 91 - €12 Maria Vansweevelt

Midweek aan zee 
(Lunch op dag 1 inbegrepen!)

Vlaams-
Brabant 17/03-21/03 Aarschot - CM Kessel-Lo € 449 € 91 - €12 Walter Pauwels & Nicole Saenen

PERIODES
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Wat is er inbegrepen in elke Okrareis?
Op de bestemmingspagina’s van onze Okrareizen in deze brochure, 
zal je steeds terugvinden wat er wel en niet is inbegrepen in de 
specifieke reis.

Er zijn ook enkele elementen aan een Okrareis die wij zo belangrijk 
vinden dat ze standaard inbegrepen zijn in ELKE Okrareis. Deze zullen 
niet meer op de pagina van elke bestemming vermeld worden.

Wat is er altijd inbegrepen in elke Okrareis:
• Een verzekering lichamelijke ongevallen. 
• Een annulerings- en bagageverzekering.
• Nederlandstalige OKRA-reisbegeleiding.
 De naam van de reisbegeleider kan je telkens terug vinden per 

reis. Deze is steeds onder voorbehoud van wijzigingen.
• Fuel Protection Program: bij de vliegreizen betaal je steeds een 

vaste prijs, geen zorgen over brandstoftoeslagen dus!

Wat moet je als deelnemer 
aan een Okrareis altijd zelf 
meenemen of voorzien?
• Een Belgische identiteitskaart. Voor 

internationale reizen heb je een 
internationaal paspoort nodig. Dit 
vermelden we wel op de 
bestemmingspagina.

• Een corona-certificaat dat voldoet aan de 
wettelijke vereisten, indien vereist door 
de bestemming.

• Voor deelname aan onze reizen 
adviseren we volledige vaccinatie om 
PCR-testen voor de reis en tijdens de reis 
te vermijden. Testen laten afnemen tij-
dens de reis is niet altijd realiseerbaar en 
is steeds op eigen verantwoordelijkheid 
en kosten. Mogelijks verplicht het land 
van bestemming volledige vaccinatie en 
is deelname op basis van PCR-test niet 
mogelijk.  Deze corona-informatie 
verandert regelmatig waardoor we deze 
informatie niet kunnen opnemen in deze 
brochure en op de website.

• Eventuele corona-gerelateerde reisdocu-
menten. Deze informatie bezorgen we je 
samen met de vakantiekaart +/- 21 dagen 
voor de start van je vakantie.



BESTELBON

BESTEMMING ......................................................................... van .......... / .......... tot .......... / .......... / ..........

DEELNEMER 1
Naam:  .........................................................................................................
(Offi ciële) voornaam:  .............................................................................
Straat en nr.:  .............................................................................................
Postnr.: ............... Woonplaats:  ..............................................................
Tel.: ..................................... Gsm:  .............................................................
E-mailadres: ..............................................................................................
Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................
Identiteitskaartnr.:

vervaldag: ...................................................................................................
OKRA-lidnummer:  ...................................................................................

DEELNEMER 2
Naam:  .........................................................................................................
(Offi ciële) voornaam:  .............................................................................
Straat en nr.:*  ...........................................................................................
Postnr.:* ............... Woonplaats:*  ..........................................................
Tel.:* ..................................... Gsm:¨*  ........................................................
E-mailadres:¨* ...........................................................................................
Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................
Identiteitskaartnr.:

vervaldag: ...................................................................................................
OKRA-lidnummer:  ...................................................................................

KAMERKEUZE (duid aan)
❏ Dubbelkamer voor 2 personen (1 tweepersoonsbed)
❏  Twin-kamer voor 2 personen (2 eenpersoonsbedden) Deelt kamer met: .................................................................................................
❏ Eenpersoonskamer (indien nog beschikbaar)
❏  Triple-kamer (3 eenpersoons bedden + op aanvraag en enkel in Vayamundo) Deelt kamer met: ..................................................………
❏ Kamerupgrade (indien mogelijk). Graag de juiste kamerkeuze vermelden (bijvoorbeeld zeezicht) Een toeslag is van
 toepassing:  ...................................................................................................................................................................................................................
Opmerkingen of wensen  ................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
EXTRA OPTIES
Noteer hier eventuele extra uitstappen die je wil boeken. Een toeslag is van toepassing: ......................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
KORTINGEN
❏ Korting waardebon ten bedrage van ….............. euro
❏ OKRA-reischeque ter waarde van ….............. euro
OPSTAPPLAATS
Vul hier de gewenste opstapplaats in (enkel de opstapplaatsen van de organiserende regio zijn mogelijk).
.................................................................................................................................................................................................................................................
❏ Ik wens gebruik te maken van de ophaaldienst. Indien je ophaaladres niet gelijk is aan je opgegeven offi ciële adres, vul
dan hier je ophaaladres in. Deze optie is enkel mogelijk voor reizen van de regio Oost-Vlaanderen:
.................................................................................................................................................................................................................................................

Contactpersoon in Belgie tijdens je vakantie: Naam : .......................................................................... Tel.nr................................………………

Opgemaakt te  ......................................................................................................... Op datum van : ............/............/............

Handtekening deelnemer(s) (verplicht):

www.okrareizen.be
Intersoc TO BV

- - - -

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Intersoc TO BV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel. Dit voor de organisatie van de OKRAreizen op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw inschrij-ving, 
om je lidmaatschap te kunnen controleren om je op de hoogte te houden van de activiteiten van OKRA vzw (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele ledenorganisatie. 
Indien je niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op DPO@Intersoc.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou 
verwerken en verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.okrareizen.be/privacy

Boek online via www.okrareizen.be/boeken 
of verstuur dit formulier naar Okrareizen 
Haachtsesteenweg 579, PB 47, 1031 Brussel

De inschrijving is pas defi nitief na betaling van het voorschot. Hiervoor krijg je een afrekening bij de reisbevestiging. Ondergetekende gaat akkoord met de algemene en bijzondere voor-
waarden van Intersoc vzw, zoals vermeld in de reisbrochure en steeds te raadplegen op de website www.okrareizen.be./voorwaarden. Je inschrijving is pas defi nitief na betaling van het 
voorschot. Ondergetekende verklaart in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren om op zelfstandige basis, de reis onder normale omstandigheden te kunnen meemaken.

(*indien deze gegevens gelijk zijn aan de gegevens van deelnemer 1 moet je deze niet invullen)

Stippelijn toevoegen en 
opmerkingen of wen-
sen in Bold als titel.

❏ Ik wens de reisbevestiging en communicatie via de post te ontvangen.

bestelbon.indd   1bestelbon.indd   1 17/11/21   08:3917/11/21   08:39



ALGEMENE VOORWAARDEN OKRAreizen 2023
Intersoc TO BV (wordt verder vernoemd als OKRAreizen) organiseert voor OKRA 
en haar leden reizen in het kader van de wet van 21/11/2017 betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 

1 DEELNAME

De OKRAreizen zijn toegankelijk voor senioren die op eigen kracht aan de reis 
kunnen deelnemen. Personen die extra hulp en verzorging nodig hebben, ver-
wijzen we graag door naar aanbieders van een aangepast vakantieaanbod, 
waaronder Samana. Als je meer info wenst over de zwaarte van een reis kan je 
contact opnemen met Okrareizen. Niet-OKRA-leden kunnen deelnemen aan de 
reizen mits betaling van een toeslag van 50 euro.

2 INSCHRIJVING, VOORSCHOT EN BETALING

Inschrijven kan met een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon telefo-
nisch, of via de inschrijvingsprocedure op www.okrareizen.be. Je inschrijving is 
definitief na ontvangst van het gevraagde voorschot. Je ontvangt hiertoe een 
reisbevestiging met factuur. Reischeques en waarde- of kortingsbonnen dien je 
samen met de bestelbon in, zodat die in mindering kunnen worden gebracht. 
Gebruik steeds je officiële naam en voornaam (zoals op de identiteitskaart). 
Het voorschot bedraagt 30 procent van de totale reissom (met een minimum van 
100 euro), te voldoen binnen de 14 dagen. Je betaling geldt tevens als goedkeu-
ring van het reiscontract. Indien je je aanvraag tot inschrijving niet schriftelijk 
annuleert binnen de 14 dagen na de verzendingsdatum van de ‘Bevestiging van 
inschrijving’, verbind je je hierdoor tot betaling van het voorschot en aanvaard 
je ook onze annuleringsvoorwaarden. Bij niet betaling van het voorschot, binnen 
de 14 dagen na verzending van de ‘Bevestiging van inschrijving’, behoudt 
Intersoc zich het recht voor om eenzijdig je inschrijving te annuleren.

Het saldo betaal je ten laatste zes weken voor vertrek. Bij inschrijvingen, minder 
dan zes weken voor het vertrek, betaal je onmiddellijk de volledige reissom. Na 
volledige betaling en ten laatste een week voor de afreis, ontvang je de laatste 
informatie over je vakantie (o.a. vertrekuren, opstapplaatsen, wat mee te 
nemen, ...)

Indien je niet tijdig of niet betaalt, kan vzw Intersoc de verschuldigde som vra-
gen, vermeerderd met een forfaitaire dossierkost van 10% en nalatigheidsinte-
resten van 8,5% berekend vanaf het tijdstip dat de som volgens bovenstaande 
voorwaarden opeisbaar wordt.

Boeking op een gedeelde kamer
Indien je boekt op een gedeelde kamer, deel je de kamer met een persoon van 
een andere boeking en dien je geen singletoeslag te betalen.  Indien je kamer-
genoot de boeking annuleert zullen we je boeking wijzigen naar een singlekamer 
(onder voorbehoud van beschikbaarheid) en dien je wel de singletoeslag te 
betalen. 

3 ANNULEREN

3.1 ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Onderstaande annuleringsvoorwaarden zijn geldig bij een gedeeltelijke of vol-
ledige annulering.

Volledige annuleringen
• vanaf inschrijving tot 100 dagen voor vertrek: 50 euro per persoon;
• vanaf 99 dagen tot 45 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
• vanaf 44 dagen tot 31 dagen voor vertrek: 35% van de reissom
• vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
• vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
• vanaf 7 dagen tot de dag voor vertrek: 90% van de reissom
• in geval van annulering óf niet aanwezig op de eerste dag
 van de vakantieperiode: de totale reissom

Premie annulatieverzekering
Een annuleringsverzekering is standaard inbegrepen in de deelnameprijs van 
een OKRAreis.  Bij een annulering dien je naast de annulatiekosten altijd de 
verzekeringspremie van 2,5 euro per dag te betalen.  Indien de verzekeraar de 
reden van je annulatie aanvaardt, dan krijg je de annulatiekosten van de verze-
keraar terug.  De verzekeringspremie moet je altijd zelf betalen.

Bijzondere annulatievoorwaarden
Voor ferry-overtochten en directe verkoop van vliegtuigtickets geldt steeds bij 
annulatie ongeacht het tijdstip: 100% van het bedrag te betalen.

3.2 GEDEELTELIJKE ANNULERINGEN
Voor elke gedeeltelijke annulering gelden de bovenstaande afspraken te bere-
kenen op de verkoopprijs van het geannuleerde gedeelte of optie.

3.3 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Wijzigingen binnen eenzelfde dossier
Bij wijzigingen vroeger dan 30 dagen voor vertrek worden geen andere kosten 
dan de annuleringskosten aangerekend. Elke wijziging van een dossier met 
behoud van periode en bestemming, na de bevestiging en vanaf 30 dagen voor 
vertrek, is slechts toegelaten mits een forfaitaire vergoeding van 30 euro per 
dossier en onder voorbehoud dat een eventuele partner hiervoor geen bijko-
mende kosten aanrekent aan OKRAreizen. Vanaf 7 dagen voor vertrek zijn wijzi-
gingen niet meer mogelijk. Indien het aantal deelnemers in een dossier daalt, 
zal dit aanzien worden als een gedeeltelijke annulering en zullen de annule-
ringskosten aangerekend worden op de deelnameprijs van de geannuleerde 
deelnemer(s) conform art. 3.1.2.1 en 3.1.2.2. 

Wijziging van bestemming of periode
Wijzigingen van bestemming of van periode houden twee zaken in:
• annulering van de oorspronkelijke vakantie waarop de annuleringskosten 

conform art. 4.1 worden aangerekend;
• een boeking van de nieuwe bestemming. Het saldo van betaling kan dan 

eventueel overgedragen worden. 

Vervroegde terugkeer en hospitalisatie
Een vroegtijdig vertrek uit of een laattijdige aankomst in de vakantiebestem-
ming kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig 
ander recht. Ook voor de verblijfsdagen in een hospitaal of bij overlijden is geen 
terugbetaling voorzien voor niet genoten vakantiedagen. 

Aanvullende bepalingen
In geen geval kunnen de bedragen die worden ingehouden, overgedragen wor-
den naar een ander dossier. Om de datum van je annulering te bepalen, geldt de 
ontvangstdatum. Annuleringen per telefoon worden niet aanvaard. Enkel annu-
leringen op minder dan acht dagen voor de vertrekdatum moet je eerst telefo-
nisch melden aan de klantendienst van OKRAreizen te Brussel, maar dien je 
nadien ook schriftelijk te bevestigen.

3.4 ANNULERING DOOR OKRAREIZEN
Niet uitvoering van de reisovereenkomst
OKRAreizen behoudt zich het recht voor om een vakantieperiode te schrappen, 
indien het minimum aantal deelnemers niet werd behaald. Ten laatste 21 kalen-
derdagen voor afreis worden de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht. 
Indien mogelijk bieden we een alternatief aan. 

4 PRIJZEN EN PRODUCT

4.1 ALGEMEEN
In de aangekondigde en vermelde prijs is alles inbegrepen zoals vermeld in de 
brochure en op www.okrareizen.be, inclusief btw. Onze prijzen zijn steeds in 
euro’s.

Niet-deelname aan een of andere activiteit of geen gebruik maken van het aan-
geboden vervoer, geeft geen recht op terugbetaling.

Dranken aan tafel en dienstvergoeding personeel zijn niet inbegrepen, tenzij 
vooraf anders vermeld.
De reissom kan tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek worden herzien als gevolg van 
verhoging van wisselkoersenen belastingen.

De prijzen zijn gewaarborgd voor het ganse seizoen, onder voorbehoud van een 
kennelijke materiële vergissing of een prijsherziening in een omstandigheid 
omschreven onder Art. 6.3 van de ‘Algemene Reisvoorwaarden van de vzw 
Geschillencommissie Reizen’. OKRAreizen wijst elke aansprakelijkheid af voor 
gevallen waarin de weersomstandigheden of plaatselijke gebeurtenissen het 
afschaffen van bepaalde diensten met zich zouden meebrengen (b.v. stakingen, 
files...). 
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Bij een eventuele prijsverhoging van meer dan 8 % heb je het recht om het 
reiscontract te verbreken zonder opzeggingsvergoeding.

Voor alle OKRAREIZEN, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft Intersoc een 
annulerings- & bagageverzekering afgesloten.

4.2 OKRAREIZEN PRIJSGARANTIE
Indien na het verschijnen van de prijzen een promotie wordt gevoerd voor een 
specifieke periode die een prijsvermindering inhoudt ten opzichte van de geaf-
ficheerde prijzen, ontvangen alle vakantiegasten die reeds ingeschreven zouden 
zijn voor die periode een waardebon voor een volgende vakantie ter waarde van 
het prijsverschil mochten zij geboekt hebben naar aanleiding van de promotie. 
De waardebon wordt aan hen opgestuurd na afloop van de periode.

5 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Bij ongeval met lichamelijk letsel ben je verzekerd vanaf de afreis met door 
OKRAreizen georganiseerd vervoer tot de terugkeer ervan in België. Autoreizigers 
zijn verzekerd tijdens het verblijf in de vakantiebestemming. De contactpersoon 
voor alle ongevallendossiers is Caroline Van den Acker: telefoon 02 616 15 33 of 
via e-mail naar verzekeringen@intersoc.be.

5.1 INTERSOC-VERZEKERING DEKT:
Verzekeringsbedragen:
• Persoon vanaf 5 jaar tot en met 70 jaar: 9.915,74 euro bij overlijden en 

14.873,61 euro bij 100% bestendige werkonbekwaamheid.
• Volwassene ouder dan 70 jaar: 4.957,87 euro bij overlijden en 7.436,80 euro 

bij 100% bestendige werkonbekwaamheid.
• Kind jonger dan 5 jaar: 2.478,94 euro bij overlijden en 29.747,22 euro bij 100% 

bestendige werkonbekwaamheid.
 De vervoerkosten met een ziekenwagen in België van de trein of de bus naar 

het ziekenhuis of de woning zijn gedekt. Alle latere verplaatsingen zijn ten 
laste van de patiënt. De nazorgen in België zijn gedekt door de verzekering. 
Na je betaling van de kosten zal de mutualiteit de tussenkomst van de ziek-
teverzekering uitkeren. De maximale tussenkomst van de Intersoc-
verzekering in de geneeskundige kosten (buitenlandse zorgen en nazorg) 
bedraagt 2.478,94 euro, na uitputting van de tussenkomst van je mutualiteit, 
en met uitzondering van een franchise van 124 euro per ongeval op de nazor-
gen in België. Bij hospitalisatierekeningen worden enkel de geneeskundige 
kosten terugbetaald. Toeslagen voor privé-kamer en de verhoogde honoraria 
als gevolg daarvan, telefoon, tv, dranken e.a. zijn ten laste van de patiënt.

5.2 DE INTERSOC-VERZEKERING DEKT GEEN:
• Lichamelijke schade bij het gebruik van eigen wagen of vervoermiddel, dat 

niet door OKRAreizen geprogrammeerd is. Hiervoor geldt de regeling met de 
Europese Ziekteverzekeringskaart;

• Verzorgingskosten bij verergering van ziektetoestand of vroegtijdig huis-
waarts keren ten gevolge van een ongeval dat zijn oorsprong vindt in 
vooraf bestaande ziektetoestanden zoals o.m. epilepsie, hart- en suiker-
ziekte;

• Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen zoals bagage, 
bril, uurwerk, auto, e.a., noch in de vakantie bestemming, noch tijdens de 
reis;

• Persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden;
• Vervanging en herstelling tandprotheses;
• Verzorging van tanden, tenzij in acute noodsituaties, en na positief advies 

van de hoteldokter of plaatselijke geneesheer;
• Tijdelijke werkonbekwaamheid en loonverlies;
• Sportactiviteiten die niet worden aangeboden door het hotel of het vakan-

tiedorp en niet begeleid worden door monitors;
• Skiactiviteiten die buiten de aangelegde pistes plaatsgrijpen en niet in 

overeenstemming zijn met de richtlijnen van het skigebied;
• Opsporingskosten (b.v. per helikopter) van verloren gelopen gasten; de 

transportkosten van de eventuele plaats van ongeval tot het ziekenhuis zijn 
wel verzekerd. Indien de beschreven voorwaarden niet zouden volstaan, kan 
je steeds bij een verzekeraar van je keuze terecht voor een gepaste omni-
um-, wagen- en/of bagage-reisverzekering. 

N.B. Wij raden onze vakantiegasten aan om in het kader van de 
CM-reisbijstandsverzekering (ziekte en ongeval) de Europese ziekteverzeke-
ringskaart mee te nemen.

6. ALGEMEEN VOORBEHOUD

Alle foto’s en informatie, opgenomen in onze publicaties, werden te goeder 
trouw verzameld en zo eerlijk mogelijk weergegeven, op basis van de gegevens 
die bij de samenstelling van de publicatie beschikbaar waren. Verder gaat de 
verantwoordelijkheid van OKRAreizen niet. Bij aanwijsbare fouten, onvolkomen-
heden en vergissingen is OKRAreizen bereid deze tekortkomingen te onderzoe-
ken en een bevredigende oplossing voor te stellen. Door in te schrijven voor een 
bepaalde periode en bestemming, vermeld in deze brochure, geef je aan dat je 
alle praktische informatie over je reis en de verkoopsvoorwaarden hebt ontvan-
gen en gelezen en dat je instemt met alle bepalingen.

7. WET OP DE PRIVACY

De inlichtingen, vermeld op je inschrijvingsformulier, zijn bestemd voor intern 
gebruik van OKRAreizen en zijn medewerkers, door middel van een verwerking 
van gegevens. Zij mogen evenwel doorgegeven worden aan de organismen die 
contractueel verbonden zijn met OKRAreizen. Als belangstellende worden je 
naam en adresgegevens opgenomen in ons klantenbestand. De houder en ver-
werker van het bestand is Intersoc TO BV, met zetel Haachtsesteenweg 579 te 
1031 Brussel. Intersoc TO BV respecteert uw privacy in overeenstemming met de 
geldende GDPR-wetgeving. Overeenkomstig deze wet heb je steeds recht op 
inzage, verbetering of verwijdering van je gegevens. De volledige privacyclau-
sule van Intersoc TO BV /  OKRAreizen kan je nalezen op www.intersoc.be/pri-
vacy. OKRAreizen houdt zich het recht voor om foto’s die zij zelf genomen of 
verzameld heeft in haar vakantiebestemmingen te gebruiken voor eigen publi-
citaire doeleinden. Op eerste verzoek van de klant en met een redelijke termijn 
in acht genomen, zal OKRAreizen bij verzet de gebruikte foto’s niet meer in 
publicaties opnemen.

Enkele weken voor afreis ontvang je de laatste richtlijnen met de nodige prakti-
sche reisgegevens. Daarbij word je ook vriendelijk uitgenodigd om een medische 
fiche in te vullen. We vragen je om die op de eerste reisdag in gesloten omslag 
met naamvermelding te overhandigen aan de OKRA reisleider. Dit is echter niet 
verplicht, maar we bevelen het wel aan. Deze omslag wordt enkel geopend bij 
medische noodgevallen en wordt op het einde van de reis terugbezorgd. Als je de 
fiche invult en afgeeft geef je hierbij ook jouw toestemming dat die bij medische 
problemen mag geopend en aangewend worden i.f.v. een goede dienstverlening.

8. INSOLVABILITEIT

Teneinde de vakantiegasten de grootst mogelijke zekerheid te bieden, heeft 
Intersoc TO BV overeenkomstig art. 36 van de wet van 16 februari 1994 en het 
betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997, een verzekeringspolis afgeslo-
ten bij de verzekeringsmaatschappij Garantiefonds Reizen (GFG), die tussenkomt 
indien de uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang zou komen 
door het financieel onvermogen van de reisorganisator.

9. KLACHTENBEHANDELING

Intersoc TO BV onderschrijft de klachtenbehandeling voorzien in Art. 16 van de 
‘Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie
Reizen’. Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien je onmogelijk 
je klacht tijdens de reis kon formuleren, dan vragen wij deze klacht schriftelijk 
te richten tot: OKRAreizen, Haachtsesteenweg 579, postbus 47, B-1031 Brussel. 
E-mail: okrareizen@intersoc.be

10. VZW GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

OKRAreizen past de reisvoorwaarden toe van de vzw Geschillencommissie 
Reizen.

11. OVERIGE INFO

Bij inschrijving maak je een keuze uit verschillende types kamers. Hou er reke-
ning mee dat eenpersoonskamers slechts beperkt beschikbaar zijn en dat hier-
voor ook bijna altijd een toeslag wordt aangerekend. Een kamergenoot zoeken 
is dus een aanrader.
OKRA-reisbegeleiders: onze troef. Al onze reizen worden voorbereid en begeleid 
door opgeleide OKRA-begeleiders. Hun enthousiaste inzet is op vrijwillige basis. 
Dat verdient ons respect.
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05/12: Reiscafé Kortrijk (West-Vlaanderen)

CM Kortrijk
14u00-16u30

05/12: Reiscafé Mechelen (Antwerpen)

Parochiezaal Muizen 
13u00 – 16u00

06/12: Reiscafé Roeselare (West-Vlaanderen)

CM Roeselare
14u00-16u30

06/12: Reiscafé Beervelde (Oost-Vlaanderen)

Zaal den Breughel 
10u00 – 16u00

09/12: Reiscafé Zedelgem (West-Vlaanderen)
De Braambeier 
14u00-16u30

09/12: Reiscafé Antwerpen (Antwerpen)

Vergadercentrum ‘De Stroming’ 
10u00 – 14u00

10/12: Reiscafé Kessel-Lo (Vlaams-Brabant)

CM Kessel-Lo 
13u30 – 16u30

15/12: Reiscafé Alken (Limburg)

Zaal d’Erckenteel 
10u00 – 16u00

10/01: Reiscafé Poederlee (Antwerpen)

Zaal Mollenhof 
10u00 – 16u00

REISCAFés voor 2023
Ook benieuwd naar ons voorjaars- en zomeraanbod voor 2023? Kom dan zeker langs in één van onze reiscafés en ontdek 
samen met ons welke mooie bestemmingen er op het programma staan!

Onderstaande data mag je alvast in je agenda noteren!


