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UITZONDERLIJKE REISBEGELEIDERS
De OKRA-reisbegeleiders zijn onze sterk-
ste troef. Zij staan vrijwillig ten dienste 
van de reizigers. Een goede voorberei-
ding, 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.

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 seni-
oren.

GEINTERESSEERDE GROEPEN
Je reist altijd in goed gezelschap want 
jouw medereizigers zijn al even enthou-
siast als jij. Wie eerder cultureel is aan-
gelegd, zal zeker zijn gading vinden in 
het grote aanbod. Anderen kiezen dan 
weer voor onze op maat gemaakte rond-
reizen. Ook de sportievelingen vinden 
zeker iets in het aanbod. Of blijf je liever 
ter plekke, dat kan natuurlijk ook. 

KWALITEIT VOOR DE JUISTE PRIJS
Onze aanbiedingen hebben een prijs-
kaartje, daar doen we niet flauw over. 
Maar wie alles in acht neemt, zal vast-
stellen dat de prijs zeer correct is. Heel 
veel is immers inbegrepen (vaak all-
inclusive, bij rondreizen de toegangsgel-
den, visumafhandelingen, bagage, soms 
ook ophaling aan huis enz.). Je logeert in 
kwaliteitsvolle hotels en je geniet van 
een ruime annulerings- en reisverzeke-
ring. 

GEEN BRANDSTOFTOESLAGEN
Geen toeslagen bij stijgende brandstof-
prijzen voor alle vliegtuigreizen in deze 
brochure.

Het winteruur heeft zijn intrede gedaan en de dagen 
worden dus onherroepelijk korter en donkerder. Dat is elk 
jaar opnieuw het moment waarop ik spontaan begin te 
dromen over de volgende zomervakantie. Want zeg nu zelf : 
wat is er plezieriger dan plannen maken voor een volgende 
reis?

Deze brochure zal je zeker inspireren tijdens deze 
zoektocht. Je merkt het bij het doorbladeren ervan : 
opnieuw biedt het OKRA-reisaanbod voor elk wat wils. Ben 
je op zoek naar een sportieve of avontuurlijke uitdaging, 
hou je eerder van cultuur opsnuiven of wil je lekker ergens 
ter plekke tot rust komen - het kan allemaal.

Reken daarbij nog de inzet van geëngageerde 
reisbegeleiders en de warme OKRA-sfeer en je weet dat je 
bij ons aan het goede adres bent.

Voor het tweede jaar op rij is dit reisaanbod tot stand 
gekomen in samenwerking met Intersoc. Vorig jaar was het 
hier en daar nog wat zoeken om die samenwerking 
optimaal te laten verlopen, de beginnersfoutjes hebben we 
er intussen uitgehaald, zodat deze samenwerking nu 
optimaal verloopt. Tevreden reizigers, dat is waar OKRA en 
Intersoc samen voor gaan!

Zorgen over corona kunnen we hopelijk achter ons laten, 
maar intussen zijn er met de stijgende inflatie andere 
wolken aan het firmament opgedoken. Voor wie intekent 
voor een vliegtuigreis uit dit aanbod, in ieder geval deze 
geruststelling : brandstoftoeslagen zullen in geen geval 
aangerekend worden.

Tijd nu om die droomvakantie uit te kiezen en ... in te 
schrijven!

Annemie Janssens 
Voorzitster cel Sociaal-Cultureel Werk OKRA



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 
vermelden we niet meer op de pagina van elke bestemming.

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 terugvinden 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 

bepaalde internationale reizen heb je 
een internationaal paspoort nodig. Dit 
vermelden we wel op de bestem-
mingspagina.

• Een budget voor persoonlijke uitgaven 
en fooien

• Eventuele wettelijke verplichtingen of 
documenten in het kader van corona. 
Voor de meeste bestemmingen zijn er 
bij het opmaken van deze brochure 
geen verplichtingen meer. We advise-
ren echter iedereen om in orde te blij-
ven met de vaccinatie tegen corona.
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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 maandag 5 december 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 maandag 5 december 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 
nummer van de identiteitskaart en de persoonsgege-
vens (officiële naam, voornaam, geboortedatum, even-
tueel emailadres) klaar van alle deelnemers om vlot 
door dit stappenplan te gaan. Je vindt het identiteits-
kaartnummer op de voorzijde van je identiteitskaart 
(Kaartnr.).

VIA DE BESTELBON achteraan deze brochure op blz. 77
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: inclusief 
uurrooster bus, trein of vliegtuig en reistips.

• Elke wijziging aan een inschrijving meld je aan de klan-
tendienst van Okrareizen. Gebruik hiervoor steeds 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, luchthavenassistentie, 
enz.

• Wensen blijven echter wensen, waarmee wij zoveel 
mogelijk rekening houden. Een genoteerde wens op je 
bevestigingsbrief 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 78 en 79.

Colofon
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Basisprogramma

Verblijf te Lourdes in verzorgde drie-
sterrenhotels met een familiaal karak-
ter.

De gekozen reisformule bepaalt met-
een de deelnameprijs. Vervoer met 
TGV of autocar? 
Met de TGV vertrek je in Tourcoing op 
donderdag 18 mei (georganiseerd 
vervoer vanuit alle provincies). 
Ga je liever met de autocar? In dat 
geval vertrek je al op dinsdag 16 mei 
met onderweg verschillende haltes en 
bezoeken in onder andere Langres en 
Rocamadour, gegidst door onze 
OKRA-reisleider. 

Tijdens deze inspiratiereis ben je goed 
omringd door onze OKRA-begeleiders 
die garant staan voor een puike orga-
nisatie en prima begeleiding zowel 
onderweg als in je hotel en tijdens 
elke activiteit.

Keuzeprogramma

In Lourdes organiseren we een brede 
waaier aan activiteiten. Vele daarvan 
zijn gratis, sommige zijn betalend. 
Interessant detail: je hoeft niet voor 
een vaste keuzeformule te kiezen. Je 
kan per dag bepalen welke activiteit je 
verkiest! Na inschrijving voor het 

basisprogramma ontvang je in het 
voorjaar van 2023 alle gedetailleerde 
info over elke activiteit. 

Een voorsmaakje van enkele 
activiteiten

Lourdes
Samen tijd maken voor ontspanning en zelf tot rust komen? Dat kan tijdens 
onze inspiratiereis naar Lourdes. Geen klassieke bedevaart maar een cocktail 
van Lourdesingrediënten vermengd met onze OKRA-touch!

Inspiratiereis

Inspiratie
‘Asjeblieft’ is de rode draad doorheen deze inspiratiereis. We hebben prach-
tige vieringen uitgewerkt waar samen zingen, stil worden, danken en bidden 
voor die unieke OKRA-verbondenheid zorgen. Een geloofsgesprek, een stil-
tewandeling naar de schaapsstal waar het allemaal begon voor Bernadette, 
een boeiende film over haar leven: inspiratie kent vele vormen tijdens deze 
vakantie! En uiteraard ontbreekt ook het klassieke Lourdes-aanbod niet met 
een Internationale viering in de ondergrondse basiliek, de processies waar 
de aanwezigheid van bedevaarders over de hele wereld voor een bijzondere 
sfeer zorgen.

Toerisme
Met de bus op ontdekking gaan, een 
halve of een hele dag? Ook dat is 
mogelijk! We kennen ongetwijfeld de 
Cirque de Gavarnie en de Pont 
D’Espagne. Ditmaal plannen we ook 
enkele nieuwigheden die bij voldoen-
de interesse georganiseerd worden 
(bij de opmaak van deze brochure was 
deze info nog niet beschikbaar, meer 
info op je streekpuntsecretariaat).
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Rust in Lourdes
Een stadszoektocht om alleen of met enkele vrienden te maken, een 
museumbezoek, het kasteel van Lourdes, een wandeling in de voetsporen 
van Bernadette. Of gewoon samen op een terrasje genieten van elkaars 
aanwezigheid. Lourdes is vooral thuiskomen, een plaats waar je je verhaal 
kwijt kunt en nieuwe mensen kunt ontmoeten!

Wandelen
Stevige (halve) dagwandelingen: 14 tot 
20 km door het berglandschap rond 
Lourdes, stevige wandelschoenen en een 
goeie conditie zijn een absolute must! 
Extra kostprijs = gebruik van openbaar 
vervoer, ter plaatse te betalen.

Rustig wandelen op je eigen tempo, de 
uithoeken van het heiligdom verkennen, 
een wandeling door het bos van Lourdes 
of naar het meer van Lourdes, vanop de 
Pic du Jer genieten van het uitzicht over 
Lourdes. Stuk voor stuk interessante en 
gratis activiteiten.

Avondactie
Ook ’s avonds kan je aansluiten bij 
een of andere activiteit. Een bezoek 
aan de grot, een filmvoorstelling over 
het leven van Bernadette, een gezelli-
ge OKRA-zangavond, gezelschapsspel-
lenavond, of gewoon niks doen en 
genieten van een Picon Vin Blanc in 
een lokale bar.

18 tot 24/05/2023 (TGV)

€890
Toeslag singlekamer: € 164

Inbegrepen
• TGV Tourcoing – Lourdes
• Vervoer per autocar naar 

Tourcoing
• Maaltijd en 3 drankjes op de TGV
• Transfers naar het hotel
• 6 nachten in een 3* hotel  

nabij Het Heiligdom
• Verblijf in vol pension

Niet inbegrepen
• Eventuele verblijfstaksen

18 tot 24/05/2023 (Fietsreis)

€1700(richtprijs)
Toeslag singlekamer: € 176

Inbegrepen
• TGV Tourcoing – Lourdes
• Vervoer per autocar naar 

Tourcoing
• Maaltijd en 3 drankjes op de TGV
• Transfers naar het hotel
• 6 nachten in hotel Alba  

nabij Het Heiligdom
• Verblijf in vol pension
 (maaltijden aangepast aan  

fietsers)
• Vervoer voor de fietsen

Niet inbegrepen
• Eventuele verblijfstaksen

16 tot 24/05/2023 (Autocar)

€1370
Toeslag singlekamer: € 258

Inbegrepen
• Vervoer per autocar naar Lourdes
• 2 nachten in een 3* hotel op de 

heenreis in Langres en 
Rocamadour

• 5 nachten in een 3* hotel  
nabij het Heiligdom

• 1 nacht in een 3* hotel  
de terugreis in Chateauroux

• Verblijf in vol pension

Niet inbegrepen
• Eventuele verblijfstaksen

Met de fiets enkele legendarische tour-
cols beklimmen (o.a. Tourmalet, Soulor, 
Aubisque, Hautacam, …). Met gespeciali-
seerd vervoer brengen we jouw racefiets 
tot in Lourdes (géén trapondersteuning), 
je neemt deel aan een aantal
trainingsritten om je voor te bereiden en 
na te gaan of je de uitdaging aankunt!
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Inspiratiereis

Italië Le Marche
“Le Marche”, deze eerder onbekende regio in Italië, heeft zeer veel te bieden. Schitterende panorama’s tussen de Adriatische zee 
en de Apennijnen verbergen vele culturele dorpen en steden. Deze regio heeft een eeuwenlange landelijke cultuur doorweven met 
geloof en spiritualiteit hetgeen zich uit in meer dan 100 abdijen en kloosters in dit heuvelachtige binnenland.

Tijdens deze reis gaan wij samen op 
ontdekkingstocht en bezoeken met als 
klemtoon zowel die plaatsen waar spi-
ritualiteit belangrijk is en haar stem-

pel gedrukt heeft, maar ook het 
mooie dat de natuur ons te bieden 
heeft:
• Loreto, een bekend pelgrimsoord 

rond de zwarte Madonna in het 
Huisje van Nazareth in de prachtige 
Duomo. Bezoek aan het museum 
van de Santa Casa. Namiddag Osimo

• Assisi (Umbrië) waar de Heiligen 
Franciscus en Clara leefden en hun 
ordes gesticht hebben

• De natuurpracht van Numana, 
Sirolo, de Monte Conero en Ancona

• De grotten van Frasassi, de abdij 
San Vittore alle Chiuse en de 
Tempio del Valadier

• Macerata, de abdij van Fiastra en 
Santa Maria a pié di Chienti

• Corinaldo met het Santuario Santa 
Maria Goretti en Senigallia met de 
toegang tot de Chiesa della Croce

Wij verblijven tijdens deze reis in 
Hotel Numana Palace met zicht op de 
Adriatische zee en op de Monte 
Conero. 

18 tot 25/09/2023 (8d/7n)

€1409
Geen toeslag singlekamer

Inbegrepen
• Vlucht Brussel – Bologna
• 23kg bagage en 8kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten hotel  

Numana Palace 4* 
• Verblijf in half pension met  

wijn/water tijdens het diner
• Uitstappen vermeld in het 

programma

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Extra dranken tijdens de  

maaltijden
• Toegang tot de grotten 
• Niet vermelde maaltijden

Deelnemers Min. 19

OKRA-Reisbegeleiding
Carlo Peters
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9 Griekenland - Rhodos / Spanje - Lanzarote Verblijfsvakantie Reisbegelei-
ding Lanzarote aanvullen

VERBLIJFSVAKANTIE

ALL-INCLUSIVE

Voor wie van cultuur houdt, is Rhodos dé vakantie-
bestemming bij uitstek! Dat in combinatie met een 
schitterend klimaat maakt van Rhodos jouw 
droombestemming. Laat je verwennen op de prachtige 
stranden met een cocktail in de hand en droom weg onder 
een azuurblauwe hemel. 

Ontdek tijdens deze vakantie de gezellige vissershaven op 
het Griekse eiland. De rijke geschiedenis van wat ooit de 
toegangspoort was tot de antieke beschaving weerspiegelt 
zich in alle facetten van dit gezellige eiland. Veel 
monumenten getuigen van de rijke historie van het 
grootste eiland van de Dodekanesos. 
 
Het volledig gerenoveerde Rhodos Horizon Resort telt 391 
kamers die verspreid zijn over twee gebouwen. Binnenshuis 
wordt de rust bewaard, want het hotel ontvangt enkel 
gasten vanaf 16 jaar. Qua locatie heb je het beste van twee 
werelden. Een luilekker privé-kiezelstrand voor de deur, en 
de gezelligheid van de stad op een steenworp afstand. De 
oude Rhodos-Stad moet je echt gezien hebben. Dit is ook  
‘s avonds heel mooi als de middeleeuwse straatjes, pleinen 
en gebouwen prachtig verlicht zijn. 

Lanzarote is het meest oostelijk gelegen eiland van de 
Canarische archipel. Kenmerkend voor Lanzarote zijn de 
overblijfselen van vulkanische uitbarstingen, zoals in het 
indrukwekkende Nationale Park Timanfaya, maar ook de 
mooie en vooral schone stranden en de typische bouwstijl 
die te danken is aan de beroemde schilder en beeldhouwer 
César Manrique. 

Puerto del Carmen ligt in het zuiden van Lanzarote. Dit 
voormalige vissersdorp is uitgegroeid tot de grootste, 
meest bekende badplaats van Lanzarote. Puerto del 
Carmen heeft drie grote zandstranden en een levendige 
boulevard met winkeltjes, terrasjes, restaurants en 
barretjes. Het haventje bestaat nog steeds en is een 
gezellig gedeelte van het oude centrum met een prima 
sfeer en goede restaurants.

Ons hotel ‘Relaxia Olivina’ heeft een perfecte ligging. Het 
heerlijke strand Playa Pocillos is op loopafstand. Het 
bruisende centrum van Puerto del Carmen is binnen een 
paar minuten te bereiken. Bij het hotel zelf is er ook genoeg 
om jezelf te vermaken. Neem een heerlijke verfrissende 
duik en geniet van de Spaanse zon op een ligbedje. Het 
animatieteam organiseert de hele dag door activiteiten. De 
kamers zijn ruim en hebben een mooi uitzicht op de tuin of 
het zwembad vanaf je eigen balkon of terras.

GRIEKENLAND rhodos
Horizon Resort ****

SPANJE LANZAROTE
Relaxia Olivina *** 

28/04 tot 05/05/2023 (8d/7n)

€1024 Toeslag singlekamer: € 205

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Rhodos
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel Rhodos 

Horizon Resort 4*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens  

de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Hub Regoudt

Provincie Limburg

02 tot 09/05/2023 (8d/7n)

€1099 Toeslag singlekamer: € 86

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

vanuit provincie Oost-
Vlaanderen met ophaling  
aan huis

• Vluchten Brussel – Lanzarote
• 20kg bagage en 6kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel Relaxia 

Olivina 3*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Monique D’Hooghe

Provincie Oost-Vlaanderen

ALL-INCLUSIVE
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ALL-INCLUSIVE

Het Platanista hotel ligt op slechts 150 meter van het strand 
van Psalidi (kiezelstrand) verwijderd. Daarnaast ligt de 
gezellige Kos-stad op zo’n 2,5 km en kan je de bus pakken, er 
ligt namelijk een bushalte op 100 meter van het hotel vandaan.

Dit populaire hotel in het Griekse Psalidi heeft 221 
comfortabele kamers verdeeld over 2 a 3 verdiepingen die je 
kunt bereiken met de lift. De kamers zijn voorzien van 
airconditioning, een minibar, koffie-/theefaciliteiten, tv, WiFi 
en een huurkluisje. Verder is er een badkamer, wc en 
haardroger en balkon of terras. Daarnaast is er gratis WiFi, 
een bagageruimte, een restaurant met terras, een taverne en 
een bar bij het zwembad, en een minimarkt. In de spa kan je 
even helemaal tot rust komen, vooral met een fijne massage. 
Het hotel biedt 2 grote zwembaden waarvan eentje met een 
jacuzzi, een ligweide en zonneterrassen met ligstoelen en 
parasols (tegen betaling op het strand, handdoeken tegen 
betaling). En verder een (beach)volleybalveld, minivoetbal, 
tafeltennis, tennisbanen, animatie, een fitnessruimte en 
minigolf. Ontspannen doe je in de spa (ca. 110 m², tegen 
betaling) die beschikt over een hamam, sauna en jacuzzi. 
Tegen betaling kan je ook genieten van een massages of een 
schoonheidsbehandeling. Het ontbijt en diner worden 
geserveerd in buffetvorm en geniet daarnaast van 
showcooking en leuke thema-avonden. ‘s Avonds is gepaste 
kleding gewenst (lange broek voor de heren). Mogelijke 
uitstappen: eilandtour naar Asklepion en Zia, vulkaaneiland 
Nisyros, Embros thermen, zoutmeer van Alikes.

Het hotel is een modern en aangenaam hotel dicht bij het zand-
strand van Ayia Napa. In de directe omgeving kan je gezellig 
rondkuieren tussen de talrijke winkeltjes en ook de schilderach-
tige haven ligt op wandelafstand. De vriendelijke service en de 
gemoedelijke sfeer maken van dit hotel zeker een aanrader.

De locatie is super. Met het Limanaki zandstrand op loopaf-
stand neem je binnen no time een tintelfrisse duik in zee. De 
bruisende barstreet vind je op 5 minuten lopen. Maar een 
drankje aan je eigen cocktailbar kan natuurlijk ook. Alle ingre-
diënten voor een sprankelende vakantie bij Atlantica Sancta 
Napa in Ayia Napa zijn aanwezig. De frisse kamers zijn ruim van 
opzet en voelen meteen comfortabel aan als je binnenkomt. 
Het eten is All Inclusive, elke dag vers en het personeel is er 
voor jóu. Je hoeft eigenlijk nergens meer over na te denken. 

GRIEKENLAND KOS
Platanista **** 

CYPRUS LARNACA
Atlantica Sancta Napa **** 

09 tot 16/05/2023 (8d/7n)

€966 Toeslag singlekamer: € 225

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Kos
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in  

hotel Platanista 4*
• Verblijf in Half pension

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Rita Claes

Provincie Limburg

PERIODE 2 21 tot 28/09/2023 (8d/7n)

€1353 Toeslag singlekamer: € 184

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

vanuit prov. West-Vlaanderen 
per autocar met ophaling aan 
huis

• Vluchten Brussel – Larnaca
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel Atlantica 

Sancta Napa 4*
• Verblijf in All inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Joke Vandewalle

Provincie West-Vlaanderen

PERIODE 1 11 tot 18/05/2023 (8d/7n)

€1341 Toeslag singlekamer: € 184

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

vanuit prov. Oost-Vlaanderen 
met ophaling aan huis

• Vluchten Brussel – Larnaca
• 20kg bagage en 10kg handbagage
• 7 nachten in hotel Atlantica 

Sancta Napa 4*
• Verblijf in All inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
Deelnemers Min. 21
OKRA-Reisbegeleiding
Desire Dierick
Provincie Oost-Vlaanderen

VERBLIJFSVAKANTIE
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ALL-INCLUSIVE

VERBLIJFSVAKANTIE

Corfu charmeert met zijn paradijselijke baaien en natuurlijke 
stranden. Corfu is niet zoals de andere Griekse eilanden. De 
vele Italiaanse invloeden geven het eiland een aparte gloed. 
De vele paleizen, gezellige pleintjes en wirwar van straatjes in 
Corfu-stad brengen je terug in de tijd. 

Messonghi en het aangrenzende Moraitika liggen op 19 km 
ten zuiden van Corfu-stad en zijn kleine en levendige 
badplaatsen. De schoonheid van Oost-Corfu heeft heel wat 
facetten: rustige stranden, prachtige zeepanorama’s en 
levendige badplaatsen boordevol traditionele charme.
Verveling hoef je niet te vrezen, je hebt sportmogelijkheden 
in overvloed. Bovendien vind je overal restaurants en bars 
waar je je avond na avond amuseert: in gezellige interieurs 
of gewoon onder de indrukwekkende sterrenhemel.

Hotel Apollo Palace is een mooi, uitstekend en verzorgd 
viersterrenhotel gelegen in een prachtig aangelegde tuin 
met olijfbomen. Deze accommodatie is gebouwd in de stijl 
van een sfeervol Grieks dorpje.

In het hotel zijn er twee restaurants, waarvan één à-la-
carterestaurant met Mediterrane keuken. Hier kan je 
heerlijke (lokale) gerechten proeven. 

GRIEKENLAND CORFU
Apollo Palace **** 

12 tot 19/05/2023 (8d/7n)

€1097 Toeslag singlekamer: € 191

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

vanuit provincie Oost-
Vlaanderen met ophaling aan 
huis

• Vluchten Brussel – Corfu
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel Apollo 

Palace 4*
• Verblijf in All inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Monique Vancoppenolle

Provincie Oost-Vlaanderen

ALL-INCLUSIVE

Het bruisende Marmaris ligt in een schitterende baai aan de 
Zuid-Egeïsche kust. Door de stad loopt de hoofdstraat, waar 
veel restaurants, bars en cafés aan liggen. 

Op de kleurrijke bazaar komen de geuren van alle kruiden je 
tegemoet en kun je leuke souvenirs vinden; van met de hand 
bewerkte schaaltjes tot hippe kleding. Cultuursnuiven kan bij 
het kasteel, dat aan het begin van de haven ligt en één van 
de weinige overblijfselen is uit de oudheid. 

Hotel Emre & Emre Beach zijn twee hotels die bij elkaar 
liggen en zoals de naam al doet vermoeden, ligt deze 
Selections direct aan het heerlijke privéstrand. Op de eigen 
aanlegsteiger staan er heerlijke ligbedden en parasols, 
ideaal om lekker te relaxen. Er zijn verschillende type 
hotelkamers met bijna allemaal een fantastisch uitzicht over 
zee. Tijdens het inrichten is aan alles gedacht en zijn de 
kamers slim en praktisch ingedeeld. Er zijn maar liefst twee 
zwembaden voor een lekkere verfrissende duik. Om 
helemaal tot rust te komen, kan er een bezoekje aan de 
hamam worden gebracht. In de restaurants krijg je de 
mogelijkheid om heerlijk Turkse gerechten te proeven en kun 
je genieten van het all inclusive-buffet. Er zijn voldoende 
bars, zowel bij het hotel als op het strand, om een lekker 
drankje te bestellen.

Turkije marmaris
Emre & Emre Beach **** 

27/05 tot 03/06/2023 (8d/7n)

€1148 Toeslag singlekamer: € 190

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

van Zaventem vanuit 
provincie West-Vlaanderen 
met ophaling aan huis

• 20kg bagage en 6kg 
handbagage

• 7 nachten in hotel Emre  
& Emre Beach 4*

• Verblijf in All inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Joke Vandewalle

Provincie West-Vlaanderen



12

12 Turkije - Marmaris / Griekenland - Zakynthos Verblijfsvakantie Prijs en reis-
begeleiding en datum Marmaris nog even checken - ook Zakynthos 

ALL-INCLUSIVE

Bezoek ‘de bloem van het oosten’ en ga met ons op vakantie 
naar Zakynthos. 

We verblijven in Hotel Bitzaro Grande ****, All-Inn. Dit 
prachtige zeer moderne hotel is een heerlijke plek om je 
vakantie door te brengen. In alle rust kan je aan het 
zwembad genieten van lekkere snacks en exotische drankjes. 
Maar ook het zeer uitgebreid en gevarieerd buffet (3x per 
dag) zal je bekoren. Het hotel ligt op wandelafstand van het 
gemoedelijk dorpje Kalamaki, op 150 m afstand van een 
bushalte en op wandelafstand van het mooie zandstrand.

Mogelijke uitstappen:
• Verkenning van het dorpje Kalamaki waar we verblijven 
• Met het openbaar vervoer naar Laganas of naar de 

hoofdstad Zakynthos-stad
• Scheepswrak op Navagio Beach
• Bezoek aan het vissersdorp Aghios Nikolaos
• Bezoek aan het Cameo eiland bij Agios Sostis
• Bezoek aan het eiland Kefalonia 
• Je kunt ook nog je dag afwisselen door mee te doen in 

het hotel met de aangeboden animatie.

GRIEKENLAND Zakynthos
Bitzaro Grande ****

01/06 tot 08/06/2023 (8d/7n)

€1115
Toeslag singlekamer: € 463 
Toeslag suite: € 67 
(min. 3 personen)

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Zakynthos
• 20kg bagage en 6kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel  

Bitzaro Grande 4*
• Verblijf in All inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Luc Govaerts

Provincie Vlaams-Brabant

VERBLIJFSVAKANTIE

ALL-INCLUSIVE

Waarom op vakantie naar Kreta gaan?
Okra heeft voor jou een verblijf gekozen in één van de meest 
pittoreske en gezellige regio’s van West-Kreta, Chania.

We verblijven in een viersterrenhotel “Hotel Sirios” in het rus-
tig gelegen Daratso op 4 km van Chania. In het Sirios hotel zijn 
er vele mogelijkheden voor ontspanning met heerlijke buiten-
zwembaden, er is een hammam en sauna, en nog veel meer.

Vanuit het hotel zijn er vele mogelijkheden voor uitstappen 
naar oude culturele steden zoals Chania, Rethymno, Heraklion 
en Knossos, het bekendste paleis uit de oudheid op Kreta. U 
kan er talrijke musea en kerkjes bezoeken vol schatten uit de 
oudheid, vol geschiedenis en folklore.  
Er kan geslenterd worden door die oude stadjes, door een wir-
war van straten en steegjes, waar gezellige restaurantjes en 
leuke Griekse winkeltjes te vinden zijn. Het is genieten van de 
mooiste stranden van Kreta of een bezoek aan het piratenei-
land Gramvousa en de lagune van Balos. Ga de uitdaging aan 
en maak een wandeling in de Imbroskloof die start vanuit het 
bergdorpje Imbros. 

Er is ook de verleiding om een terrasje te doen aan een idylli-
sche vissershaventje met de kleurrijke bootjes en te luisteren 
naar die heerlijk mooie Kretenzische muziek en misschien 
wordt de traditionele dans “de Sirtaki” gedanst. 
Verder is het vertoeven op de gezellige lokale marktjes en 
heerlijke streekproducten proeven en kopen. 

GRIEKENLAND KRETA
Sirios Village **** 

29/05 tot 05/06/2023 (8d/7n)

€1199 Toeslag singlekamer: € 252

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

van Zaventem vanuit 
provincie West-Vlaanderen 
met ophaling aan huis

• 20kg bagage en 6kg 
handbagage

• 7 nachten in hotel  
Sirios Village 4*

• Verblijf in All inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Anne-Marie Pille

Provincie West-Vlaanderen
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In Salou ligt een prachtig zandstrand dat ongeveer 
13 kilometer lang is. Aan dit strand kan je allerlei 
watersporten beoefenen en achter het strand ligt een 
schitterende palmenboulevard waarover je heerlijk kan 
flaneren.

Salou bestaat uit twee delen: een oud en een nieuw 
centrum. In het oude gedeelte vind je gezellige 
winkelstraatjes om lekker doorheen te slenteren en waar je 
leuke souvenirs kan kopen. In het nieuwe gedeelte vind je 
het uitgaanscentrum met vele discotheken en bars. 
Golden Port Salou & Spa biedt vele faciliteiten voor een 
heerlijke vakantie, zoals een fantastisch zwembad met 
zonneterras. De moderne kamers van dit mooie hotel zijn 
netjes ingericht. Het restaurant biedt een uitgebreid buffet 
waarvan sommige gerechten door de kok klaargemaakt 
worden waar je bij staat. Als je tussendoor nog een 
hongertje hebt, dan kan je op het terras van de bar genieten 
van een lekker broodje, heerlijke pizza, een salade of ijs.

Om te ontspannen is er een spa met binnenzwembad, 
hydromassage, sauna en stoombad. Ook is er de 
mogelijkheid om een schoonheidsbehandeling te reserveren 
of te genieten van een fijne massage. Als je van veel leven 
houdt, dan zit je in Golden Port Salou & Spa goed, want de 
hele dag wordt er van alles georganiseerd. 

SPANJE SALOU
Golden Port Salou ****

24/09 tot 01/10/2023 (8d/7n)

€1224 Toeslag singlekamer: € 139

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Reus
• 20kg bagage en 6kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel  

Golden Port Salou 4*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Hugo Ketelslegers

Provincie Limburg

ALL-INCLUSIVE

13 Griekenland - Rhodos / Tunesië - Hammamet Verblijfsvakantie Prijs en reis-
begeleiding aanvullen 

VERBLIJFSVAKANTIE

Rhodos-Stad is de zeer sfeervolle hoofdstad van het eiland en 
is werkelijk een unieke bestemming vanwege de vele verschil-
lende mogelijkheden. Aan beide zijden van de stad bevinden 
zich mooie stranden van zand/fijngrind met vele mogelijkhe-
den op het gebied van watersport.
 
Verder vind je in Rhodos-Stad een sfeervolle oude, ommuurde 
stad waar je kan zien hoe de Grieken in vroegere tijden moe-
ten geleefd hebben. Aan de oostzijde van de stad bevindt zich 
de Mandrakihaven. Hier kan je heerlijk wandelen en genieten 
van de vele schitterende jachten. Zowel in deze oude binnen-
stad als in het nieuwe centrum bevinden zich enorm veel win-
keltjes, ontelbaar veel barretjes, discotheken en gezellige res-
taurants en tavernes waar je voor een prima prijs uitstekend 
kan eten. Selections Hotel Blue Sky City Beach heeft een fijne 
ligging in Rhodos-stad. Met het Psaropoula kiezelstrand 
tegenover het hotel kun je iedere zonnestraal meepakken en 
genieten van het verfrissende briesje aan zee. Wie graag een 
dagje bij het hotel blijft, zit goed bij het zwembad. Met de 
voeten nog bungelend in het water, zal dat overheerlijke 
drankje van de poolbar extra goed smaken. Voor de koffielief-
hebbers onder ons heeft het hotel zelfs een coffee-to-go 
kiosk, hoe leuk is dat.Vanuit de elegante kamers heb je mooi 
uitzicht op de zee of op de omgeving. Wat een heerlijk vakan-
tiegevoel! In het restaurant van het hotel zullen de moderne 
Griekse gerechten bereid met lokale verse producten zeker 
smaken en ga je een fijne zomerse avond tegemoet.

GRIEKENLAND RHODOS
Blue sky city beach ****

19/09 tot 26/09/2023 (8d/7n)

€1080 Toeslag singlekamer: € 25

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Rhodos
• 20kg bagage en 6kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel 
 Blue sky city beach 4*
 (dubbel kamers met zeezicht, 

single kamers met landzicht)
• Verblijf in Half pension

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. XX

OKRA-Reisbegeleiding
Chris Arron

Provincie Vlaams-Brabant
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turkije marmaris
Blue Bay Platinum **** 

ALL-INCLUSIVE

VERBLIJFSVAKANTIE

De Tunesische badplaats Hammamet is de ideale bestem-
ming voor een luxe zonvakantie. Kies voor de wijk Yasmine en 
je verblijft in een luxe All Inclusive resort aan het parelwitte 
strand. 

Het diepblauwe water van de Golf van Hammamet maakt het 
vakantieplaatsje compleet. Bezoek zeker eens de medina 
met witte huisjes en middeleeuwse stadsmuren, alsof je een 
Arabisch sprookje betreedt.

Het hotel is gebouwd in een elegante Arabische stijl en 
bevindt zich direct aan een prachtig wit zandstrand. In de 
omgeving is een stijlvolle jachthaven en in de buurt van de 
mooie Medina van Hammamet, met levendige soeks, bars en 
restaurants. De vele faciliteiten, een prachtig zwembad en 
een heerlijk wellness center zorgen er voor dat u zich prima 
zult vermaken in dit hotel. Het hotel beschikt over de vol-
gende faciliteiten: receptie, lobby, liften, internet, meerdere 
bars en restaurants, zwembad met ligbedden en parasols. 
Verder is er een binnenbad en een wellness center met o.a. 
balneotherapie, sauna, massage, hammam, jacuzzi en een 
schoonheidssalon. 

De smaakvol ingerichte kamers zijn voorzien van tv, telefoon, 
minibar, (huur)kluisje en airconditioning. De badkamer heeft 
een bad of douche en toilet. De kamers beschikken over een 
balkon of terras.

Blue Bay Platinum is een modern hotel aan de Lycische kust. 
In dit vijfsterren hotel nabij Marmaris heb je de keuze uit 
een privéstrand, vijf zwembaden en talloze andere facilitei-
ten om je tijd leuk en ontspannen door te brengen. Aan het 
privéstrand is er een speciaal gedeelte (en een pier!) gereser-
veerd voor gasten van het hotel.

Het centrum van Marmaris ligt op ca 3 km. Afstand. Hier 
vind je alles wat je verwacht van een Turkse vakantiebe-
stemming: winkels, uitgaansgelegenheden, gezellige restau-
rants en een bazaar waar geurige specerijen en lokale spe-
cialiteiten in overvloed te verkrijgen zijn. Het hotel beschikt 
over ruim 250 kamers welke voorzien zijn van o.a. een airco, 
telefoon, gratis WiFi, tv, huurkluisje, koelkastje, balkon en 
een badkamer met douche en/of bad, toilet, föhn en bad-
slippers.

In het hoofdrestaurant van Blue Bay Platinum kan je terecht 
voor ontbijt, lunch en diner in buffetvorm. Bij de poolbar 
worden gedurende de dag diverse snacks geserveerd en in 
het Blue Café zijn diverse koffiespecialiteiten en zoetigheid 
te verkrijgen. Het hotel heeft daarnaast vier bars waar 
drankjes geschonken worden. Ook kan je gebruik maken van 
de fitnessruimte en het wellnesscentrum. Tegen betaling 
kan je een massage of schoonheidsbehandeling boeken. Het 
entertainmentteam verzorgt overdag diverse activiteiten en 
’s avonds kan je genieten van optredens en shows. In de 
lobby van Blue Bay Platinum is gratis WiFi aanwezig.

TUNESIË Hammamet
Concorde Marco Polo **** 

28/09 tot 05/10/2023 (8d/7n)

€878 Toeslag singlekamer: € 89

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – 

Hammamet
• 20kg bagage en  

10kg handbagage
• 7 nachten in hotel  

Concorde Marco Polo 4*
• Verblijf in All inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Jenna Lisowski

Provincie Limburg

28/09 tot 05/10/2023 (8d/7n)

€987 Toeslag singlekamer: € 179

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Dalaman
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel  

Blue Bay Platinum 5*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

Provincie Antwerpen

ALL-INCLUSIVE
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Kos is een fijn Grieks eiland waar sunsnacken en cultuur 
snuiven moeiteloos te combineren zijn. Utopia Blu ligt in het 
westen, in de charmante badplaats Tigaki. Op ca. 1,5 km ligt 
het privéstrand, waar de gratis shuttleservice meerdere keren 
per dag heenrijdt. 

Kos is met een oppervlakte van 300 km² geen groot eiland. 
Met de fiets (in het noorden), bus of huurauto is het 
gemakkelijk te verkennen. Een must-see is Kos-Stad, op ca. 
10 km van Utopia Blu. Deze hoofdstad staat bekend om de 
levendige straatjes in Old Town, het Kasteel Neratzia en de 
boulevard bij de haven. 

Het charmante Utopia Blu is een pareltje. Bij dit viersterren 
hotel word je ondergedompeld in een luxe en sfeervolle 
omgeving. Zwembaden voor de deur, wellnessfaciliteiten, 
goede restaurants…  
De zwembaden van Utopia Blu nodigen uit voor een 
verkoelende duik. Op de ligbedjes is het fijn vertoeven met 
dank aan parasols en badhanddoeken die gratis beschikbaar 
zijn. 
 
Met vier bars, een buffetrestaurant en twee à la carte 
restaurants hoef je niet bang te zijn dat er bij Utopia Blu 
weinig variatie is voor een hapje en drankje 
Ontbijt, lunch en diner zijn in buffetvorm, snacks en 
geselecteerde (non)alcoholische drankjes zijn inbegrepen.

Ultiem relaxen doe je in Riu Chiclana aan de Spaanse Costa 
de la Luz. Dit viersterren hotel biedt twee zwembaden, diverse 
kinder-, sport en welnessfaciliteiten én; het strand ligt voor de 
deur!

Met dank aan de natuur in de omgeving van het hotel is er 
de mogelijkheid om prachtige wandelingen en fietstochten 
te maken. Golfliefhebbers kunnen een balletje slaan op de 
golfbaan die op ca. 4 km van Riu Chiclana ligt.
Op ca. 9 km van Riu Chiclana ligt het centrum van Chiclana 
de la Frontera. Neem plaats op een terrasje, ga in de 
winkeltjes op zoek naar de perfecte zomerjurk of leuke 
souvenirs voor het thuisfront en snuif cultuur met dank aan 
diverse kerken en musea.

De kamers van Riu Chiclana zijn voorzien van o.a. een 
telefoon, tv, kluisje, koelkastje, airco, balkon of terras en 
badkamer met bad, toilet en föhn.
Voor ultieme ontspanning ga je naar het welnesscentrum 
van Riu Chiclana. Neem plaats in de sauna of whirlpool en 
boek tegen betaling een schoonheidsbehandeling of 
massage. Voor de sportievelingen is er een fitnessruimte 
aanwezig.

Het hotel beschikt over drie buffetrestaurants. Voor de 
afwisselingen zijn er regelmatig galadiners en thema-
avonden. Drankjes zijn te bestellen aan maar liefst vier bars.

GRIEKENLAND KOS
Utopia Blu ****

SPANJE Costa de la Luz
Riu Chiclana ****

03 tot 10/10/2023 (8d/7n)

€1036 Toeslag singlekamer: € 205

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

vanuit prov. Oost-Vlaanderen 
met ophaling aan huis

• Vluchten Brussel – Kos
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel  

Utopia Blu 4*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Monique Vancoppenolle

Provincie Oost-Vlaanderen

05 tot 12/10/2023 (8d/7n)

€1213 Toeslag singlekamer: € 184

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

vanuit prov. Oost-Vlaanderen 
met ophaling aan huis

• Vluchten Brussel – Jerez de la 
Frontera

• 20kg bagage en 10kg 
handbagage

• 7 nachten in hotel Riu 
Chiclana 4*

• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Ann Cools

Provincie Oost-Vlaanderen

ALL-INCLUSIVE ALL-INCLUSIVE

VERBLIJFSVAKANTIE
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Tavira is een badplaats aan de Algarve en is een kleine stad 
die is uitgegroeid tot een typisch Portugees vissersdorp. 

Tavira bestaat uit twee delen aan weerszijden van een rivier. 
Het centrum ligt aan beide zijden van de rivier en is door een 
brug met elkaar verbonden, waar ook de meeste hotels en 
appartementen liggen. Er is een vrij groot historisch deel met 
kerken, pleinen, een kasteel en op traditionele wijze betegel-
de huizen. In het centrum is een groot plein met terrassen en 
het gemeentehuis dat een grote galerij met witte bogen heeft.
Het gloednieuwe Hotel AP Cabanas Beach & Nature is werke-
lijk een plaatje. De ligging aan het Ria Fromasa Natural Park 
zorgt voor een prachtige omgeving en de uitzichten over de 
Atlantische Oceaan zijn fabuleus. Ja, hier kom je zonder twijfel 
direct tot rust! Het comfortabele hotel beschikt tevens over 
een heerlijk groot zwembad en kent vele ontspanningsfacili-
teiten. Het waanzinnige Cabanas strand is bereikbaar per 
boot, welke vlak bij het hotel regelmatig op en neer vaart.

Alle kamers van Hotel AP Cabanas Beach & Nature zijn zeer 
compleet en stijlvol ingericht. Al het comfort staat hier tot je 
beschikking, waaronder een luxe badkamer en een heerlijk 
terras of balkon. Voor nóg meer ontspanning kun je terecht in 
het wellnesscenter. Culinair genieten doe je in drie verschil-
lende restaurants en nippen aan een favoriete cocktail doe je 
bij de rooftop bar. Daarnaast is er regelmatig live muziek, 
waardoor de vakantiesfeer helemaal compleet is.

PORTUGAL ALGARVE
Cabanas Beach & Nature **** 

11 tot 18/10/2023 (8d/7n)

€1286 Toeslag singlekamer: € 385

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

van Zaventem vanuit 
provincie West-Vlaanderen 
met ophaling aan huis

• 20kg bagage en 6kg 
handbagage

• 7 nachten in hotel Cabanas 
Beach & Nature 4*

• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Roger De Brabander

Provincie West-Vlaanderen

ALL-INCLUSIVE

VERBLIJFSVAKANTIE

Het vijfsterren Royal Garden Palace ligt in de plaats Midoun 
op het eiland Djerba. In het luxe hotel heb je prachtig uitzicht 
op het strand, heerst een ontspannen sfeer en het beschikt 
daarnaast over veel faciliteiten. Geniet samen met familie of 
vrienden van een heerlijke all inclusive vakantie in Tunesië.

Op ca. 200 m van Royal Garden Palace vind je het strand 
waar je heerlijk kunt zonnen. Het centrum van Midoun is te 
bereiken op ca. 6 km. Daarnaast biedt een vakantie in dit 
hotel, door de ligging op het Tunesische eiland Djerba, tal 
van mogelijkheden voor dagjes uit.

Royal Garden Palace beschikt over bijna 300 kamers. De 
tweepersoonskamers (geschikt voor max. 3 personen) zijn 
voorzien van o.a. een slaapkamer, badkamer met bad en 
toilet, föhn, telefoon, zithoek, airco, tv, kluisje en een balkon 
of terras. Sommige kamers hebben vanaf het balkon of 
terras uitzicht op de zee. Voor optimale ontspanning hangt 
er een badjas voor je klaar.

Waterratten zijn bij Royal Garden Palace aan het juiste adres. 
Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembad van maar 
liefst 2.000 m², een kinderbad en een binnenbad. Aan het 
zwembad vind je een zonneterras met ligstoelen en 
parasols, kleedhokjes en badhanddoeken. Er is daarnaast 
een overdekt zwembad aanwezig.

Tunesië djerba
Royal Palace Garden ***** 

19 tot 28/10/2023 (10d/9n)

€1139 Toeslag singlekamer: € 119

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

handbagage
• 9 nachten in hotel Royal 

Garden Palace 5*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Jennifer Morgan

Provincie Antwerpen

ALL-INCLUSIVE
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turkije SIDE
HOTEL PALOMA OCEANA*****

15 Portugal - Algarve / Turkije - Belek Verblijfsvakantie Prijs en reisbegeleiding 
aanvullen 

VERBLIJFSVAKANTIE

lang verblijf

Paloma Grida Resort & Spa is een vijfsterren topper aan de 
Turkse Rivièra. Het luxe resort ligt in Belek heeft een pri-
véstrand dat bekroond is met de blauwe vlag, beschikt over 
meerdere zwembaden en biedt je een ruime keuze aan restau-
rants. En ondanks de uitgebreide mogelijkheden en de vele 
faciliteiten voelt dit complex als een dorpje; het is allesbehalve 
massaal.
 
Het centrum van de badplaats ligt op ca. 1 km. In de omgeving 
vind je ook een van de grootste golfbanen van Turkije, met 
maar liefst 27 holes. 

Tot zo’n vijftien jaar terug was Belek een onbekend dorpje, 
maar de laatste tien jaar heeft het zich ontwikkeld tot een 
leuke badplaats. De omgeving van Paloma Grida Resort & Spa 
is geschikt voor wandelaars (het Taurusgebergte), zonliefheb-
bers (mooie brede zandstranden) en cultuurfanaten (o.a. de 
opgravingen van Perge en het amfitheater van Aspendos).

Het hotel beschikt over ca. 450 kamers. Deze zijn standaard 
voorzien van o.a. een tv, airco, gratis WiFi, kluisje, minibar 
(mogelijk tegen betaling), koffie- en theefaciliteiten en een 
badkamer met douche, föhn of toilet. Standaard bieden de 
kamers een balkon met zitje.

Je kan in november 2022 genieten van het typische Belgische 
herfstweer of je kan genieten op een Turks strand van heerlijke 
zonnestralen. De keuze is snel gemaakt, nee? Tijdens deze aan-
gename verblijfsvakantie geraak je helemaal opgewarmd voor 
de koude wintermaanden nadien in België.

Het luxehotel van de Paloma-keten ligt in een groene en ver-
zorgde tuin, direct aan het strand. Paloma Oceana staat 
bekend om zijn ruime en comfortabele kamers, de uitsteken-
de keuken met het gebruik van biologische producten, de per-
soonlijke service, de huiselijke sfeer en de vele faciliteiten 
zoals diverse zwembaden en het wellnesscentrum.

Kamers: Alle kamers beschiken over een badkamer met 
inloopdouche en haardroger, tegelvloer, centrale airco/ver-
warming, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv, gratis minibar (elke dag aangevuld met water,  
frisdranken en bier), koffie-en theefaciliteiten, safe (gratis)  
en een balkon. Je gaat op vakantie in all-in. De maaltijden  
zijn in buffetvorm. 

Sport en ontspanning: zoetwaterzwembaden, relaxpool, gratis 
ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand, gratis 
handdoekenservice, overdekt zwembad, gratis: tennis  
(overdag), beachvolley, basketbal, tafeltennis, kaartspellen, 
darts, boccia, biljart, minigolf, fitness, aerobic, step, stret-
ching, aquagym, sauna en Turks bad, animatie overdag en  
‘s avonds (o.a. livemuziek en shows), spacentrum met massa-
ges en verzorging tegen betaling.

TURKIJE BELEK
Paloma Grida ***** 

24 tot 31/10/2023 (8d/7n)

€1111 Toeslag singlekamer: € 189

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

vanuit provincie Oost-
Vlaanderen met ophaling  
aan huis

• Vluchten Brussel – Antalya
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel  

Paloma Grida 5*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Caroline van der Mensbrugghe

Provincie Oost-Vlaanderen

06 tot 26/11/2023 (21d/20n)

€2086
Toeslag zeezicht: € 137
Toeslag singlekamer: € 325

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Antalya
• 30kg bagage en 10kg 

handbagage
• 20 nachten in hotel Paloma 

Oceana 5*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Desire Dierick

ALL-INCLUSIVE ALL-INCLUSIVE
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16 Spanje - Salou / Tunesië - Djerba Verblijfsvakantie Prijs en reisbegeleiding 
aanvullen 

ALL-INCLUSIVE

VERBLIJFSVAKANTIE

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.

SPANJE tenerife
GF FANABE COSTA SUR ****

29/11 tot 06/12/2023 (8d/7n)

€1243 Toeslag singlekamer: € 202

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

handbagage
• 7 nachten in  

hotel Fanabe Sur 4*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Jul Cypers

Provincie Limburg

Voor wie de zon zoekt, is het aange-
naam 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 ont-
dekken. 

Wie op ontdekkingstocht wil, heeft ter 
plaatse voldoende uitstapmogelijkhe-
den. 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 dak-
terras met ligbedden van het fantasti-
sche uitzicht over de Atlantische 
Oceaan, met in de verte La Gomera. 

Ga fijn ontspannen in het wellness-
center 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...
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Vakantie exclusief voor alleenstaanden.
Playa de Muro is een echte strandbestemming en ligt in de 
prachtige Baai van Alcúdia. Gasten waarderen vooral de goede 
toegankelijkheid, de rust, restaurants en het ondiepe water. 
Er is genoeg te zien en te doen in de omgeving. Bijvoorbeeld 
een bezoek aan de markt in Alcúdia of de vuurtoren van Cap 
de Formentor. Of misschien een leuke jachthaven of een 
authentiek Spaans dorpje zoals Pollença.

Je logeert aan een smalle kuststrook in de baai van Alcúdia.  

Je verblijft in het viersterrenhotel EIX Lagotel Holiday 
Resort gelegen in Playa de Muro. Het hotel is rustig gele-
gen, op slechts 800 m van het strand en beschikt over drie 
buitenzwembaden waarvan 1 enkel voor volwassenen.

Alle kamers beschikken over een badkamer, koelkast, tele-
foon, SAT-TV, gratis wifi, een kluisje (tegen betaling), aircon-
ditioning / verwarming en een terras met verschillende uit-
zichten, afhankelijk van de oriëntatie: gericht op het meer, 
gericht op natuurgebied of gericht naar het zwembad. 
Tegen betaling kan je ook gebruik maken van tennisbanen, 
paddle, squash of minigolf.

Je verblijft in all-in met maaltijden in buffetvorm. 

Vakantie exclusief voor alleenstaanden.
Turgutreis is een relatief nieuwe vakantiebestemming met een 
klein centrum, op ongeveer 20 kilometer van Bodrum. 

Het plaatsje wordt al wat meer erkend als badplaats, maar voor-
lopig blijft het massatoerisme nog uit. In het centrum vind je 
diverse gezellige barretjes en winkelstraten. Er is een luxe jacht-
haven met een groot winkelcentrum. De grillige kustlijn bestaat 
uit veel baaien en inhammen en betonplateaus waar je uren op 
kunt genieten van de Turkse zon. Er is verder een leuk haventje, 
een moskee en op zaterdag de bazaar. Hier worden authentiek 
Turkse waren verkocht en ervaar je de kruidige geur van spece-
rijen. Hier komen zowel lokale inwoners als toeristen op af. Het 
Kadikale Resort ligt aan een schitterende baai in Turgutreis. 
Tijdens een vakantie in dit sfeervolle hotel geniet je van een 
schitterend uitzicht over de Egeïsche zee en de eilandjes die 
voor de kust liggen. Lekker genieten van het zonnetje kan bij één 
van de prachtige zwembaden, of op de pier. Houd je van sport en 
spel, speel dan een potje beachvolleybal of doe mee met de 
spellen die ter plekke bedacht worden door het vrolijke anima-
tieteam. Het hotel biedt zowel rust als vertier. Een verfrissend 
drankje is erg belangrijk tijdens een warme, zonnige dag en 
daarom heeft het resort twee sfeervolle buitenbars. Voor lekkere 
snacks wordt gezorgd bij de snackbar en ’s avonds staat er een 
smakelijk buffet voor je klaar. Ook kun je er voor kiezen om à la 
carte te gaan eten in het Italiaanse restaurant of in het restau-
rant aan zee waar visgerechten de menukaart sieren.

SPANJE MALLORCA PLAYA DE MURO
EIX Lagotel Holiday Resort****

Turkije Bodrum
Kadikale Resort **** 

21 tot 28/05/2023 (8d/7n)

€1180
Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven 

van Zaventem vanuit 
provincie West-Vlaanderen 
met ophaling aan huis

• Vluchten Brussel – Palma 
Mallorca

• 20kg bagage en 6kg 
handbagage

• 7 nachten in hotel Eix Lagotel 
Holiday Resort 4* in een 
single kamer

• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Rita Biebouw

Provincie West-Vlaanderen

ALL-INCLUSIVE

SINGLE REIZEN

23 tot 30/09/2023 (8d/7n)

€1325
Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Bodrum
• 20kg bagage en 6kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel Kadikale 

Resort 5* in een single kamer
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Ann Goor

Provincie Limburg

ALL-INCLUSIVE
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De eilanden die voor de Spaanse kust liggen zijn ontzettend 
uiteenlopend en zo vind je tijdens een vakantie op Menorca 
bestemmingen die rustig zijn, maar ook drukkere badplaatsen 
met een klein centrum.

Cala Santandria ligt aan de westkust van Menorca op slechts 
4 kilometer van de voormalige hoofdstad Ciutadella waar 
nog veel historische bezienswaardigheden zijn te vinden. Het 
is een klein toeristenoord met twee baaien met elk een klein 
zandstrand. In het zuiden grenst deze plaats aan de 
badplaats Cala Blanca. 
 
Hotel Prinsotel La Caleta is een mooi en gezellig complex 
waar je zeker een geweldige vakantie op Menorca zult 
beleven. Het hotel is van alle gemakken voorzien, zo is er 
onder andere een groot zwembad, ligbedden en parasols en 
een handdoekenservice. In de avonduren is er een 
animatieprogramma voor volwassenen. 
 
Het hotel heeft een mooie ligging, dicht bij het strand. In de 
directe omgeving van het hotel vind je diverse 
mogelijkheden om te winkelen en om een lekker hapje te 
eten. Ook kun je op de bus stappen die op ongeveer 300 
meter afstand van het hotel stopt om richting het kleine 
toeristische centrum van Cala Santandria te gaan of naar de 
hoofdstad Ciutadella.

SPANJE MENORCA
Prinsotel La Caleta **** 11/05 tot 18/05/2023 (8d/7n)

€1199
Inbegrepen
• Vluchten Brussel - Mahon
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel Prinsotel 

La Caleta 4* in een single 
kamer

• Verblijf in Half pension plus 
(water, frisdrank, lokaal bier 
en wijn inbegrepen tijdens 
avondmaal)

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Lieve Janssens

Provincie Antwerpen

24/09 tot 01/10/2023 (8d/7n)

€1199
Inbegrepen
• Vluchten Brussel - Mahon
• 20kg bagage en 10kg 

handbagage
• 7 nachten in hotel Prinsotel 

La Caleta 4* in een single 
kamer

• Verblijf in Half pension plus 
(water, frisdrank, lokaal bier 
en wijn inbegrepen tijdens 
avondmaal)

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de 

vluchten
• Eventuele verblijfstaksen

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Liliane Reyniers

Provincie Vlaams-Brabant

SINGLE REIZEN
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We verblijven in hotel Odycy aan de kustlijn van Qawra, gelegen aan 
de oostkant van het eiland.

Authentiek Malta
Hotel AX Odycy **** 

27/09 tot 04/10/2023 (8d/7n)

€1624
Toeslag singlekamer: € 308
Toeslag zeezicht: € 117

Inbegrepen
• Vluchten Brussel - Malta
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• 7 nachten in hotel AX Odycy 4*
• Verblijf in vol pension incl. dranken bij de 

maaltijden
• Excursies zoals omschreven in het programma 

onder begeleiding van een Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Dranken tijdens de lunch in Gozo
• Boottocht Blue Grotto € 9
• Verblijfstaksen (€ 0.50 per persoon per nacht)

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Edgard Vanroy

Provincie Vlaams-Brabant

Het hotel beschikt over een breed scala 
aan eet- en drankgelegenheden en 
entertainment, conferentiefaciliteiten, 
een waterpark en dakterrassen. 
Het hotel heeft in totaal 600 kamers, 
die alles te bieden hebben voor een 
onvergetelijk verblijf: thee- en koffiefa-
ciliteiten, minibar, bad- en douchepro-
ducten, haardroger, centrale airconditi-
oning, draadloze internettoegang, tele-
foon met directe buitenlijn, flatscreen.
Tijdens deze reis zijn er verschillende 
excursies inbegrepen:
• EILANDTOUR U gaat op verkenning 

door het oude en mystieke Malta 
(dagexcursie, lunch inbegrepen). U 
bezoekt Mdina, ook gekend als de 
stille stad. Wandeling met uw 
Nederlandstalige gids doorheen de 
kronkelende straatjes van de oude 
stad om uit te komen bij de indruk-
wekkende bastions. Op een heldere 
dag kan u van hieruit heel het eiland 
overschouwen. In de namiddag rijden 
we naar de Dingli Cliffs voor een pit-
toreske fotostop, daarna bezoek aan 
de mooie kerk van Mosta (met de 3de 
grootste koepel ter wereld). De dag 
wordt afgesloten in de botanische 
tuinen van San Anton, vandaag de 
residentie van de president van 
Malta.

• GOZO U vertrekt in de ochtend, 
samen met een Nederlandstalige 
gids, voor een volledige dagexcursie 
naar Malta’s zustereiland Gozo. De 
overtocht gebeurt per ferry (± 20min). 

Alhoewel beide eilanden veel over-
eenkomsten vertonen in geschiedenis 
en ontwikkeling, heeft Gozo toch een 
totaal eigen karakter. Dit eiland met 
de 3 heuvels is groener er pittoresker 
dan Malta. Bezoek aan de megalithi-
sche tempels van Ggantija (Unesco 
werelderfgoed) en de Calypso Cave, 
alsook de citadel in Victoria. In de 
namiddag bezoek aan Xlendi Bay en 
Dwejra bekend voor zijn “binnenzee”. 

• STEDEN EN HAVENCRUISE Bezoek 
(halve dag) met uw Nederlandstalige 
gids aan de 3 steden (Vittoriosa, 
Cospicua en Senglea): de eerste 
thuisbasis van de ridders van St. 
John. Deze 3 steden zijn ook gekend 
omwille van de vele kerken, paleizen 
en bastions. Wandeling doorheen de 
kleine smalle straatjes en langs de 
historische gebouwen. Vittoriosa, 
oude thuisbasis van de ridders van 
St. John en een waar openlucht 
museum. Cospicua, met de indruk-
wekkende parochiekerk met tal van 
kunstwerken. We sluiten af met een 
90 minuten durende havencruise 
rond de 2 natuurlijke havens van 
Marsamxett en de grote haven. Door 
hun natuurlijke kreken behoren ze tot 
de mooiste van Europa. Rest van de 
dag vrij en terugkeer naar het hotel 

• BLUE GROTTO & MARSAXLOKK Na het 
ontbijt, vertrek met uw Nederlands-
talige gids naar het pittoreske vis-
sersdorpje Marsaxlokk in het zuiden 
van het eiland (halve dag. 

Verderzetting van het bezoek naar 
Birzebbugia om daarna uit te komen 
bij de Blue Grotto. Hier kan u (facul-
tatief ca. 9 euro) een boottochtje 
maken om kennis te maken met de 
schitterende blauwe zee en de onder-
waterflora van de grotten. Rest van 
de dag vrij en terugkeer naar het 
hotel.

• LA VALLETTA Bezoek (halve dag) met 
uw Nederlandstalige gids aan LA 
VALLETTA: we bezoeken de Upper 
Barracca Gardens wat een prachtig 
zicht geeft op de grote haven, nadien 
gevolgd door een bezoek aan de 
kathedraal van St. John, die teruggaat 
naar de tijd van de Maltese ridderor-
de. Rest van de dag vrij

excursies 
inbegrepen

RONDREIS
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RONDREIS

Highlights van de Canarische eilanden

05 tot 12/05/2023 (8d/7n)

€2470
Toeslag singlekamer: € 73

Inbegrepen
• Vlucht Brussel - Tenerife
• 20kg bagage en 8kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 4* hotels
• Verblijf in vol pension 
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden 
• Facultatieve excursie ‘Observatie van de sterren’
• Facultatief, rit met kabelbaan op dag 2

Deelnemers Min. 17

OKRA-Reisbegeleiding
Jef Sysmans 

Provincie Antwerpen

Dag 1 Brussel - Tenerife  
Vlucht vanuit Brussel naar Tenerife. 
Transfer naar hotel H10 Las Palmeras 4*.

Dag 2 El Teide 
Deze uitstap is een unieke ervaring: naar 
de hoogste top van Spanje in het 
Nationaal Park Las Cañadas del Teide. 
Onderweg maken we enkele stops om te 
kunnen genieten van verschillende land-
schappen met prachtige uitzichten en 
typische dorpjes. We zullen de Canarische 
dennenbossen doorkruisen tot we het 
Nationaal Park Las Cañadas del Teide 
bereiken. Later gaan we naar de voet van 
de kabelbaan waar u kan genieten van een 
prachtig uitzicht over de Ucanca-vallei. 
(Facultatief: rit met kabelbaan, € 40.) We 
gaan verder en steken één van de grootste 
caldera’s ter wereld over en bezoeken de 
Roques de García, waar u karakteristieke 
afbeeldingen van Tenerife zal zien, evenals 
andere belangrijke attracties van het 
Nationaal Park . Middagmaal in een res-
taurant in het Nationaal Park.

Dag 3 Tenerife - La Palma 
De uitstap van vandaag biedt een waaier 
aan contrasten. Een bezoek aan de hoofd-
stad van Tenerife, aan een historisch en 
koloniaal stadje, aan het Anaga Natuur 
Park en een typisch dorpje aan zee. 
Vervolgens bezoeken we La Laguna, deze 
stad is een historische juweel (UNESCO 
werelderfgoed). Hier wandelen we door de 
pittoreske straatjes die geschiedenis en 
cultuur uitademen. We brengen hier ook 
even een bezoek aan de lokale groenten- 
en fruitmarkt. We vervolgen onze tocht 
door het indrukwekkende Anaga-massief 
(door UNESCO uitgeroepen tot biosfeerre-
servaat). We dalen af naar de prachtige 
noordoostkust van het eiland en komen 
aan in het charmante stadje Taganana, dat 
opvalt door zijn natuurlijke schoonheid en 
zijn uitzicht op de oceaan en de kliffen. 
Vrije tijd en middagmaal. ‘s Avonds trans-

fer naar de haven van Los Cristianos en 
ferry naar La Palma. Intrek in het hotel 
H10 Taburiente Playa 4*.

Dag 4: La Palma – Roque de los 
Muchachos – Rumfabriek 
We rijden naar de uitlopers van de Roque 
de los Muchachos, de op één na hoogste 
top van de Canarische Eilanden (2426m). 
We rijden omhoog door de Laurisilva bos-
sen tot we de zee van wolken en 
Canarische dennen doorsteken. Hierna tot 
aan de gebouwen en telescopen van het 
Astrofysisch Centrum van La Palma, met 
zijn oude Isaac Newton telescoop en de 
grootste telescoop op het noordelijk half-
rond, de Gran Tacam, trots van de Spaanse 
en Europese wetenschap. Na het middag-
maal bezoeken we de La Aldea Rumfabriek 
en keren we terug naar het hotel voor het 
avondmaal en bereiden we ons voor op de 
avondactiviteit (facultatief). 
Optionele activiteit: OBSERVATIE VAN DE 
STERREN, € 55 pp. Op La Palma staat de op 
één na grootste sterrenwacht ter wereld. 
Vanwege de ligging, ver weg op de 
Atlantische oceaan en van de “wet op de 
lichtvervuiling”, is het hier ‘s nachts pikke-
donker. Zowel op het hoogste punt van het 
eiland, de Roque de los Muchachos, als op 
een aantal andere punten op het eiland 
kan men geweldig sterren kijken. 

Dag 5 La Palma – vulkaan/zoutmijnen 
Vandaag rijden we naar de regio van 
Fuencaliente, het vulkanische gebied van 
het eiland waar de grond nog steeds de 
hitte van de laatste vulkaanuitbarstingen 
uitstraalt. Vervolgens bezoek aan de zout-
mijnen Las Salinas. Hier is het kleurcon-
trast extreem tussen de verblindende wit-
heid van het zout, de zwarte vulkanische 
grond en de blauwe zee. Middagmaal in 
een lokaal restaurant. Terugkeer naar het 
hotel via het dorpje Mazo. 

Dag 6 La Palma – La Gomera 
Transfer naar de haven van Santa Cruz en 
ferry naar La Gomera. Bij aankomst ver-
trekken we voor een Colombus route van 
San Sebastián de La Gomera. We vervolgen 
de route langs de uitkijkpunten Mirador de 
Igualeró, Chipude, El Cercado (aardewerk-
museum en ateliers) en Las Hayas, met 
zicht op prachtige landschappen. We eindi-
gen dit bezoek in de Valle de Gran Rey via 
Punta de Belete, Alojera en het uitkijkpunt 

Mirador de El Santo. Middagmaal in een 
lokaal restaurant en vrije tijd om te genie-
ten van de typische stranden en de omge-
ving in Valle Gran Rey . We rijden verder 
naar het hotel Torre del Conde 3*+. 

Dag 7 La Gomera – Tenerife 
Na het ontbijt gaan we op weg voor de 
route van de uitkijkpunten: de Mirador van 
San Sebastian, Degollada de Peraza en Los 
Roques. We rijden naar het uitzichtpunt 
Mirador de Vallehermoso en het bezoe-
kerscentrum Juego de Bolas. We eindigen 
de route met een bezoek aan het uitzicht-
punt Mirador de Abrante in het noorden 
van het eiland. Middagmaal en fluitdemon-
stratie in een restaurant in het Nationaal 
Park. We rijden door naar Finca Canarias, 
een bedrijf dat Aloë Vera kweekt en deze 
verwerkt tot allerlei gezondheids- en 
schoonheidsproducten die we ook in 
België kunnen aantreffen. Transfer naar de 
haven La Gomera, San Sebastian en ferry 
naar Tenerife waar we opnieuw onze intrek 
nemen in het hotel H10 Las Palmeras 4*.

Dag 8 Vlucht Tenerife – Brussel 
Ontbijt en check-out. Transfer naar de 
luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.



Turkije Cappadocië 

15 tot 22/05/2023 (8d/7n)

€1760
Toeslag singlekamer: € 247

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met aan huis ophaling aan huis
• Vlucht Brussel – Antalya
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 4* en 5* hotels
• Verblijf in vol pension 
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden 
• Persoonlijke uitgaven en fooien

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Mark Schouppe

Provincie Oost-Vlaanderen

Dag 1 Brussel – Antalya
Vertrek vanuit Zaventem met TUI Fly naar 
Antalya. Bij aankomst transfer naar het 
hotel. Avondmaal en overnachting in 
Ramada Plaza Antalya 4*.

Dag 2 Antalya – Konya – Sultanhan 
Na het ontbijt start onze reis naar 
Cappadocië met zijn unieke maanland-
schap. We bewonderen de sprookjesach-
tige feeënschoorstenen en de betoveren-
de vreemde vormen, waaronder de 
beroemde kegels. Het landschap is sober, 
wild en kleurrijk tegelijk. We reizen door 
het Taurusgebergte dat deel uitmaakt de 
bergketen die de Himalaya met de Alpen 
verbindt en na een pauze onderweg 
komen we aan in de stad Konya waar we 
een bezoek brengen aan het Mevlana 
Museum. Na de lunch zetten wij de reis 
verder en komen we aan in Sultanhan 
met zijn sfeervolle Seltsjoekse karavan-
serai, waar reizende karavanen hun waren 
en dieren een veilige overnachtingsplek 
kunnen bieden. Het stadje heeft een bin-
nenplein van bijna 5000 vierkante meter. 
In de vroege avond aankomst in 
Cappadocië in Double Tree Hilton 5* voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 3 Verdere ontdekking van 
Cappadocië 
Ontbijt. We zetten onze reis in 
Cappadocië of ook wel één van ’s wereld 
grootste natuurwonderen in de wereld 
verder. We starten ons bezoek in de 
Duivenvallei waar men eeuwen geleden in 
grotten woonde en men er duiven hield 
als koeriers en huisdieren. Het gebied ligt 
tussen Göreme en Uçhisar. We gaan ver-
der naar de Jagersvallei die bijna volledig 
omsloten is door hoge rotsen. In sommi-
ge van die rotsen wonen nu nog steeds 
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mensen. Hierna brengen we ook een 
bezoek aan de Liefdesvallei, gelegen in 
het hart van Cappadocië. Na de lunch 
staat de Pasabag vallei op het program-
ma, het dal van de monniken. Laatste 
stop in de Cavusin vallei met uitgehou-
wen kerken en woningen. Avondmaal en 
overnachting in Double Tree Hilton 5*. Na 
de lunch bezoeken we het unieke open-
luchtmuseum van Göreme. Diner en over-
nachting in Double Tree Hilton 5*.

Dag 4 Ihlara vallei – Selime 
Na het ontbijt rijden we naar de Ihlara 
vallei met zijn diepe kloof waar er in de 
flanken woningen en kerken zijn uitge-
houwen. We maken een wandeling langs 
de rivier. Na de lunch bezoeken wij de 
kerk en kloosters van Selime, een enorm 
uit de rode rotsen gehouwen bouwwerk. 
Het dorpje ligt boven in de Ihlara vallei. 
Avondmaal en overnachting in Double 
Tree Hilton 5*.

Dag 5 Kaymakli – Sinassos – Göreme 
Ontbijt. We zetten onze ontdekkingstocht 
van Cappadocië verder met een bezoek 
aan de fascinerende onderaardse stad, 
Kaymakli. In totaal liggen er 36 onder-
grondse steden in Cappadocië. Het is een 
labyrint van lange, smalle en steile tun-
nels die in de tijd van de Arabische bele-
gering werd uitgegraven door de eerste 
Christenen. Verder naar het Grieks dorpje 
Sinasos met typische oude Griekse hui-
zen en een Byzantijnse kerk.

Dag 6 Beysehir – Egirdir – Sagalassos 
We verlaten Cappadocië na het ontbijt. 
Enkele stops later komen we aan in het 
stadje Beysehir gelegen langs het groot-
ste meer van Turkije. Na de lunch bezoe-
ken we de unieke Esrefoglu Moskee uit 

1299. Deze moskee is de enige houten 
moskee waarbij men zoveel diverse mate-
rialen heeft gebruikt voor decoratie. Men 
heeft namelijk gewerkt met keramiek, ste-
nen en verf. We rijden verder naar het 
dorpje Aglasun (Sagalassos) en pauzeren 
onderweg in het stadje Egirdir. Avondmaal 
en overnachting in Barida Hotel 5*.

Dag 7 Sagalassos – Antalya 
Na het ontbijt bezoeken we de wereld-
beroemde opgravingssite van Sagalassos. 
Het is een team van Belgische archeolo-
gen die hier regelmatig nieuwe schatten 
blootleggen. Het was eeuwenlang de 
belangrijkste stad onder Romeinse heer-
schappij en is na een enorme aardbeving 
opmerkelijk goed bewaard gebleven. 
Daarna rijden we verder naar ons hotel in 
Antalya voor avondmaal en overnachting 
in Ramada Plaza Antalya 4*.

Dag 8 Antalya – Brussel 
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor 
onze terugvlucht met TUI Fly naar 
Brussel.
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Escapade in Portugal

16 tot 23/05/2023 (8d/7n)

€1825
Toeslag singlekamer: € 267

Inbegrepen
• Heenvlucht Brussel – Porto
• Terugvlucht Porto - Brussel
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 3/4* hotels
• Verblijf in vol pension (vanaf avondmaal de 

eerste dag tot en met de lunch de laatste dag) 
met wijn/water aan tafel

• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden (behalve wijn/

water)

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Nicole Saenen

Provincie Vlaams-Brabant

Dag 1 Brussel - Porto 
Vertrek vanuit BRUSSEL naar Lissabon. 
Transfer en Intrek in het hotel Axis Ofir 
4* (of gelijkwaardig) in de regio van 
Porto. Panoramische stadsrondrit (2u30) 
met enkele haltes voor een eerste over-
zicht van de stad “Cidade Invicta”
(“de onoverwonnen stad”) en Capital do 
Norte (hoofdstad van het Noorden) die 
de naam gaf aan het land. Avondmaal en 
overnachting in het hotel.

Dag 2 Porto – Douro Cruise - Porto 
Vertrek naar Porto voor een begeleid 
bezoek aan de stad, economische hoofd-
stad van Noord-Portugal. Panoramische 
ontdekking van de belangrijkste monu-
menten van de stad. Ontdekking van het 
paleis van de beurs (buitenkant), de 
toren van Clérigos, gebouwd door Nasoni 
met een hoogte van 75,6m, de kathe-
draal een echte een vestingkerk uit de 
12e eeuw met zijn prachtig altaar en zil-
veren altaarstuk. Middagmaal in een 
lokaal restaurant. Na de middag maken 
we een mini-cruise op de Douro met een 
bezoek en proeverij van portwijn in een 
kelder in Vila Nova de Gaia, aan de 
andere kant van de rivier

Dag 3 P.-Barcelos - Braga - Guimaraes-P. 
Vertrek naar BARCELOS, de Portugese 
hoofdstad van de ambachten. De “Haan 
van Barcelos” is een symbool van 
PortugaL. Verder naar BRAGA, het 
“Portugese Rome”, waar één van de 
opmerkelijkste monumenten van de 
Portugese architectuur te vinden is: de 
kerk Bom Jesus en zijn monumentale 
trap. Middagmaal in een lokaal restau-
rant. Vervolgens gaan we naar 
GUIMARÃES, een charmante stad vol 
geschiedenis, de bakermat van Portugal 

Dag 4 Porto - Aveiro - Coimbra - Fatima 
Op weg naar Aveiro, met zijn mooie 
kanalen en kleine bruggetjes en met zijn 
“moliceiros”, typische kleurrijke boten 
die u een beetje doen denken aan de 
gondels van Venetië. Ontdekking van het 
centrum, met zijn vele Art-nouveau 
gebouwen, zijn centraal kanaal met 
patriciërswoningen. Het kanaal Sao 
Roque vormt een grens tussen de zout-
meren met de zoutmagazijnen en de 
kleine lager gelegen vissershuizen. 
Middagmaal in een lokaal restaurant. 

Coimbra; een stad waar je de charmante 
mix van studenten kunt opsnuiven met 
één van de oudste universiteiten van 
Europa. We beginnen met een bezoek 
aan de Universiteit. Vervolgens zal deze 
wandeling ons in staat stellen om de 
rijkdom van de monumenten van deze 
stad te zien, zoals de oude kathedraal 
(Sé Velha) (buitenkant). Ten slotte bezoe-
ken we het klooster van het Heilige Kruis 
(Mosteiro de Santa Cruz) (buitenkant). 
Verder naar FATIMA. Intrek in het hotel 
Essence in Marianos 4* (of gelijkwaardig) 
in de regio van Centro. Avondmaal en 
overnachting in het hotel.

Dag 5 Fatima - Batalha - Fatima - 
Nazare-F. 
Bezoek aan Fatima, belangrijke bede-
vaartsplaats, mondiaal pelgrimsoord van 
de maagd Maria, waar we op eigen houtje 
alles kunnen ontdekken. Rit naar Batalha, 
bezoek aan het klooster van Santa Maria 
Vitoria, meesterwerk van de gotische 
kunst, gebouwd in de 14e eeuw. 
Middagmaal in Nazaré. Begeleid bezoek 
aan Nazaré, het mooiste en meest typi-
sche vissersdorp van heel Portugal. 
Korte rit naar ALCOBAÇA voor een bezoek 
aan de kerk van het Santa Maria klooster 
(werelderfgoed). Terugkeer naar het hotel 

Dag 6 Fatima - R.maior - Obidos - 
Sintra - Lissabon 
Bezoek aan de zoutmoerassen van Rio 
Maior, die als een natuurwonder worden 
beschouwd: de zee ligt op meer dan 
30 km afstand van de moerassen. 
Ontdekking op eigen houtje van Obidos, 
een prachtig middeleeuws stadje met 
kleurrijke huizen, volledig ommuurd. 
Degustatie van de traditionele drank 
‘Ginginha’. Typisch middagmaal in een 
lokaal restaurant. Verderzetting naar 
Sintra met een begeleid bezoek aan de 
stad van de paleizen. Verder naar 
Lissabon en intrek in het hotel Londres 
3* (of gelijkwaardig) in de regio van 
Lissabon

Dag 7 Lissabon 
Vertrek per autocar naar Lissabon en 
bezoek van de hoofdstad. We beginnen 
met een bezoek aan de wijk Belem van 
waar de ontdekkingsreizen vertrokken. 
We bezoeken de kerk van het klooster 
van de Hiëronymieten, pareltje van de 

kunst Manuelin, de toren van Belem (bui-
tenkant). Degustatie van de fameuze 
pasteis de Belem (typisch taartje van 
Lissabon). Middagmaal. Na de middag 
ontdekken we het centrum, tevens han-
delscentrum van de stad: Rossio en het 
handelsplein. We ontdekken de 
Belvédère St. Luzia vanwaar u een prach-
tig zicht heeft op de stad. De Alfama wijk 
is de oudste wijk van de stad in typische 
Moorse stijl, kleine steegjes en vele trap-
pen. Terugkeer naar het hotel. 

Dag 8 Lissabon - Brussel 
Ontbijt in het hotel. We maken een wan-
deling in het Parc des Nations. Na de 
lunch transfer naar de luchthaven van 
Lissabon voor de terugvlucht naar 
Brussel.
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Ierland cultuur en natuur in 8 dagen

21 tot 28/05/2023 (8d/7n)

€2264
Toeslag singlekamer: € 236

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven van Zaventem vanuit 

provincie West-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Vlucht Brussel - Dublin
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 3/4* hotels
• Verblijf in vol pension (vanaf het avondmaal op 

dag 1 tot en met het ontbijt op dag 8)
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden 

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Ludo Camerlynck

Provincie West-Vlaanderen

Dag 1 Brussel - Dublin - Galway 
Vlucht naar Dublin vanuit Brussel. 
Ontvangst en kennismaking met de 
Nederlandstalige gids. Middagmaal. 
Na de middag, brengt u een bezoek aan 
Clonmacnois (kloostersite met ruïnes en 
de befaamde hoge kruisen). Check-in in 
hotel Flannerys Galway 3* (of gelijkwaar-
dig). Avondmaal en overnachting in het 
hotel. 

Dag 2 Galway - Connemara 
Vandaag staat volledig in het teken van 
de wereldberoemde meren van 
Connemara. Dit is een woest natuurland-
schap, en wordt gekenmerkt door uitge-
strekte hoogveengebieden. De streek is 
ook enorm bekend dankzij het bekende 
lied van Michel Sardou dat op menig 
huwelijksfeest reeds de zakdoekjes in de 
lucht heeft gekregen. Middagmaal in 
Leenaun. Nadien volgt nog een bezoek 
aan de “Kylemora Abbey” met zijn mooie 
tuin. Avondmaal.

Dag 3 Galway - Killarney 
Vandaag gaan we op ontdekkingstocht in 
de “Burren”, waar we ons bij momenten 
in een maanlandschap wanen. Deze 
regio is ook een echt paradijs voor de 
botanicus en de geoloog (sommige rots-
formaties ontstonden ettelijke millenia 
geleden). Tijdens ons bezoek aan deze 
streek mogen we de Cliffs of Moher niet 
missen. Deze gigantische falaises steken 
ongeveer 200 m boven de zee uit. Lunch 
onderweg. Op weg naar ons hotel in het 
county Kerry, gaan we per ferry de mon-
ding van de Shannon oversteken. Een 
kolonie dolfijnen houdt ervan de ferry te 
volgen. Check-in in het hotel Killarney 3* 
(of gelijkwaardig). Avondmaal en over-
nachting. 

Dag 4 Killarney - Dingle 
Vandaag rijden we naar het schiereiland 
Dingle, dat qua schoonheid kan wedijve-
ren met de Ring of Kerry. De voormiddag 
staat in het teken van Slea Head, een 
mooie falaise, met zicht op de Blasket 
eilanden met zijn vele kuddes schapen. 
Lunch onderweg. In de namiddag bezoe-
ken we het Oratorium van Gallarus, een 
kleine kapel gebouwd met de gedroogde 
steen methode, en een toonbeeld van 
primitieve Ierse architectuur. Vooraleer 
terug te keren naar ons hotel in 

Killarney, nemen we de tijd om in het 
hoofdplaatsje Dingle, met zijn vele kleu-
ren en leuke ambiance rond te slenteren. 
Terugkeer naar het hotel in Killarney 
voor avondmaal en overnachting. 

Dag 5
De Ring of Kerry is waarschijnlijk de 
meest toeristische regio van Ierland met 
als topper het Mucross House en zijn 
botanische tuinen. Mucross House is een 
landgoed gebouwd in Tudor stijl door de 
Britse architect Willam Burn in 1843 voor 
Henry Arthur Herbert en zijn vrouw. 
Middagmaal. Avondmaal en overnachting 
in Killarney. 

Dag 6 Killarney - Bray 
Vandaag doorkruisen we Ierland van 
West naar Oost en brengen we een 
bezoek aan de paardenstoeterij van de 
National Stud in Kildare. Lunch onder-
weg. Verder naar ons hotel The Address 
Citywest 4* (of gelijkwaardig) in de regio 
van Wicklow/Dublin. Avondmaal en over-
nachting in Bray.

Dag 7 Bray - Wicklow Mountains - Dublin 
Vandaag bezoeken we de mooie natuur 
ten zuiden van Dublin. We rijden via de 
bergen van Wicklow naar naar het 
bezoekerscentrum van Glendalough. . 
Lunch onderweg. In de namiddag een 
(facultatieve) wandeling langs de kust 
naar Greystones. Terugkeer naar ons 
hotel. Avondmaal en overnachting in het 
hotel.

Dag 8 Dublin - Brussel
Vandaag brengen we een blitz bezoek 
aan Dublin. We bezoeken St. Patrick’s 
Cathedral en Trinity College (Book of 
Kelts met prachtige bibliotheek. Lunch. 
Na de middag nog voldoende tijd voor 
shopping, bezoek aan het Nationaal 
Museum. Transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar Brussel.
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Grote rondreis van Corsica

27/05 tot 03/06/2023 (8d/7n)

€2325
Toeslag singlekamer: € 340

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven van Charleroi vanuit 

West-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Vlucht Charleroi – Bastia
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 3*hotels
• Verblijf in vol pension met ¼ wijn/water tijdens 

de maaltijden
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Extra dranken tijdens de maaltijden

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Agnes Degang

Provincie West-Vlaanderen

Dag 1 Charleroi - Bastia  
Na aankomst transfer en intrek in het 
hotel Chez Walter 3* (of gelijkwaardig) in 
Lucciana en avondmaal 

Dag 2 Bastia - Kaap Corsica – 
Regio Calvi/ Ile Rousse  
Na ontbijt in het hotel, rit naar Bastia en 
rondleiding door de stad. Vertrek naar 
Cap Corse, een smal schiereiland waar 
kleine badplaatsen, oude terrasculturen, 
gouden stranden en duizelingwekkende 
hellingen elkaar opvolgen. Doorgang door 
de dorpen Pietranera, Miomo en 
Erbalunga . Verderzetting naar Santa 
Severa, bekend om zijn haven uit de 
Oudheid, vervolgens Macinaggio, bekend 
om zijn jachthaven, Pino - een klein dorp 
aan de westkust van Cap Corse met uit-
zicht op zee - en Nonza met zijn huizen 
met leistenen daken op een rots. Vertrek 
naar de Agriates woestijn en St-Florent, 
een kleine vissershaven die is uitgegroeid 
tot een zeer populaire badplaats. 
Middagmaal onderweg. Intrek in hotel 
Saint Christophe 3* in Calvi of Residence 
Benista 3* in Ile Rousse (of gelijkwaardig). 
Avondmaal en overnachting.

Dag 3 Porto – Calanches De Piana - 
Regio Ajaccio 
Ontbijt in het hotel. Vertrek naar de 
Marsulinu-pas, de Fango vallei en de Croix-
pas. Aankomst in de Golf van Porto, een 
prachtig gebied bestaande uit rode granie-
ten kliffen en een intens blauwe zee. 
Vertrek naar Ajaccio. Middagmaal tijdens 
de excursie. Intrek in het hotel Marina Viva 
Complexe 3* of Résidence Les Calanches 3* 
(of gelijkwaardig) in de omgeving van 
Ajaccio. Diner en overnachting.

Dag 4 Ajaccio 
Na ontbijt in het hotel, vertrek naar 
Ajaccio voor een gegidst bezoek van de 
geboortestad van Napoleon Bonaparte. 

Vrije tijd voor persoonlijke ontdekking 
van de stad. Vervolgens oriënterend 
bezoek aan de Pointe de la Parata met 
een adembenemend uitzicht op de 
Sanguinaires eilanden. Stop voor een 
korte wandeling. Proeverij van lokale pro-
ducten en middagmaal tijdens de excur-
sie. Terug naar het hotel. Avondmaal in 
het hotel en overnachting.

Dag 5 Sartene-Col De Bavelle-
Regio Porto-Vecchio-Solenzara  
Ontbijt in het hotel en vertrek richting 
Cauro, Petreto-Bicchisano, Olmeto en de 
Golf van Valinco. Vervolg naar Sartène, de 
“meest Corsicaanse van de Corsicaanse 
steden” volgens Prosper Mérimée. Vervolg 
naar de regio Alta Rocca en de dorpen 
Ste-Lucie-de-Porto-Vecchio en Levie. 
Doorgang door de Bavella-pas en zijn 
majestueuze rotspieken. Vervolg door de 
Larone-pas en Solenzara. Middagmaal 
onderweg. Intrek in het hotel Maquis et 
Mer 3* (of gelijkwaardig) in de regio 
Porto-Vecchio / Solenzara. Avondmaal en 
overnachting.

Dag 6 Bonifacio & omgeving  
Ontbijt in het hotel. We bezoeken 
Bonifacio. De bovenstad, gelegen op een 
smal voorgebergte, domineert er zo de 
Middellandse Zee, we schepen in voor 
een boottocht om zo de zeegrotten en 
prachtige kliffen te ontdekken. Terugkeer 
en nadien bezoek aan Bonifacio met de 
toeristische trein. Middagmaal onderweg. 
Terugkeer naar het hotel. Avondmaal en 
overnachting. 

Dag 7 Solenzara-Aleria-Corte-Bastia  
Ontbijt en vertrek naar SOLENZARA langs-
heen de parelmoerkust. Verder naar 
Aleria, langsheen een landschap van 
stranden omzoomd door dennenbossen. 
Aankomst in Corte, in het hart van het 
regionale natuurpark van Corsica. Bezoek 

aan Corte met een treintje. De stad is 
gebouwd op een steile top, en herbergt 
karaktervolle oude huizen en pleintjes. 
Vrije tijd. Nadien naar Niolu, een regio 
van bergbewoners en herders. Calacuccia, 
met uitzicht vanaf de dam over het meer 
en de prachtige toppen van Niolu, de 
kloof van de Scala di Santa Regina. 
Middagmaal gedurende het bezoek. 
Verder richting Bastia. Intrek in het hotel. 
Avondmaal met zang en gitaren (kan ook 
andere dag zijn, al naargelang de 
beschikbaarheid van de muzikanten) 

Dag 8 Bastia - Charleroi  
Na het ontbijt transfer naar de luchtha-
ven voor terugvlucht.
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Ontdekking van Sardinië
Dag 1 Olbia - Cala Gonone
 Aankomst op de luchthaven van Olbia, 
ontmoeting met de plaatselijke gids en 
transfer naar het hotel te Cala Gonone. 
Welkomdrink, diner en overnachting.

Dag 2 Grotte del Bue Marino - Dorgali
Op de kust van Cala Gonone bevinden 
zich talrijke grotten. Na het ontbijt 
maken wij een mooie bootexcursie naar 
de mooiste van deze grotten: de verbor-
gen grotten van Bue Marino. Deze grot-
ten dienden eeuwen lang als nestplaats 
van zeehonden en kunnen alleen per 
boot bereikt worden. Middagmaal in 
hotel en in de namiddag panoramische 
rondrit langs de steden Dorgali en 
Orosei met zijn marmergroeven. 
Onderweg halte voor het bezoek aan de 
best bewaarde en grootste nuraghe-
complexen en de zogenaamde 
Graftombes van de Giganten: S’ena en 
Thomes. Terugkeer naar het hotel in Cala 
Gonone. Diner en overnachting.

Dag 3 Nuoro - Orgosolo - Su Gologone 
Na het ontbijt, ontdekken we het echte 
Sardinië. We rijden door een magnifieke 
streek naar Nuoro ook wel Bargagia 
genoemd met zijn vele pittoreske straten 
en gebouwen en gelegen op een graniet-
plateau. We maken een aangename wan-
deling door het centrum. We rijden ver-
der naar Orgosolo, bekend vanwege de 
vele muurschilderingen (murales). 
Daarna hebben wij een typisch middag-
maal bij de herders in de natuur. In de 
namiddag bezoek je nog het bijzondere 
oord van de natuurlijke bronnen van Su 
Gologone, waar het water vanuit de 
diepte van onder de bergen naar boven 
komt. Na het bezoek terugkeer naar het 
hotel. Diner en overnachting.

Dag 4 Tharros - Bosa
Na het ontbijt, vertrek richting Tharros, 
één van de meest fascinerende sites in 
Sardinie niet alleen vanwege de archeo-
logische resten, maar ook vanwege de 
bijzondere ligging op een smal schierei-
land uitkijkend over de Golf van 
Oristano. Middagmaal in restaurant. In 
de namiddag bezoeken we het middel-
eeuws stadje Bosa dat zich op de west-
kust van Sardinië bevindt, direct aan de 
rivier il Temo, de enige rivier op Sardinië 
die bevaarbaar is. We rijden verder naar 
Alghero. Onderbrenging in hotel, diner 
en overnachting.

Dag 5 Sassari - Alghero
Na het ontbijt vertrek naar de pittoreske 
stad Sassari, de op één na de grootste 
stad in Sardinië en tevens universiteits-
stad. De meeste bezienswaardigheden 
bevinden zich binnen de deels bewaarde 
oude stadsmuren, met een fascinerend 
middeleeuws centrum. Terugkeer naar 
het hotel voor het middagmaal. Daarna 
bezoeken we het historisch centrum van 
de stad Alghero, een charmante kleine 
havenstad van Catalaanse oorsprong. 
Terugkeer naar het hotel, diner en over-
nachting in hotel.

Dag 6 Archipel Maddalena
Na het ontbijt, vertrek richting Palau en 
inscheping naar het eiland La 
Maddalena. De archipel La Maddalena 
bestaat uit 7 eilanden: La Maddalena, 
Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, 
Santa Maria et Razzoli. Van al deze eilan-
den in dit natuurgebied is uitsluitend 
het hoofdeiland La Maddalena bewoond. 
Light lunch aan boord. In de namiddag 
terugkeer naar Palau en transfer naar 
het hotel te Olbia/omgeving. Diner en 
overnachting.

Dag 7 Costa Smeralda
Vertrek na het ontbijt naar de prachtige 
en beroemde Costa Smeralda. De sma-
ragdkust is een rotsachtig en bosrijk 
kustgebied in het noordoostelijke deel 
van Sardinië. Middagmaal in restaurant 
onderweg. Terugkeer naar het hotel, 
diner en overnachting.

Dag 8 Calangianus - Olbia - vertrek
Na het ontbijt, vertrek naar het plaatsje 
Calangianus gelegen in de Gallura 
streek, bekend om zijn vele kurkeiken. 
Sardinië is één van de belangrijkste pro-
ducenten van kurk (sughero). We bezoe-
ken het Museo del Sughero waar we 
meer te weten komen over de verwer-
king van kurkschors. Middagmaal in res-
taurant. We rijden verder naar Olbia 
waar we vrije tijd ter beschikking hebben 
voor shopping, wandeling, terrasje. 
Transfer naar de luchthaven van Olbia 
en vertrek.
 

3 tot 10/06/2023 (8d/7n)

€1655
Toeslag singlekamer: € 237

Inbegrepen
• Vlucht Brussel - Olbia
• 23kg bagage en 8kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 4* hotels
• Verblijf in vol pension 
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids
• Verblijfstaksen

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Toegangsgelden (± € 15)
• Dranken tijdens de maaltijden 

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Jos Devillé

Provincie Vlaams-Brabant
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Castillia y Leon in 7 dagen

04 tot 10/06/2023 (7d/6n)

€1800
Toeslag singlekamer: € 324

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven van Zaventem vanuit 

provincie West-Vlaanderen met ophaling aan 
huis

• Vlucht Brussel - Madrid
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 6 nachten in 3* hotels
• Verblijf in vol pension (Vanaf het avondmaal op 

dag 1 tot en met het ontbijt op dag 8)
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden 

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Dominique Maes

Provincie West-Vlaanderen

Dag 1 Brussel - Madrid - Salamanca 
Vertrek vanuit Brussel naar Madrid. 
Aankomst en onthaal door onze lokale 
agent. Transfer naar Salamanca. Diner en 
overnachting.

Dag 2 Salamanca - Alberca 
Salamanca ligt in het centrum van 
Spanje. Universeel, groots, wijs, dyna-
misch en goudkleurig, deze stad in het 
binnenland van het Iberisch schiereiland 
is om vele redenen een bezoek waard. In 
de namiddag vertrek naar de Sierra de 
Francia (door de Unesco in 2006 uitge-
roepen tot biosfeerreservaat, en bezoek 
aan het stadje Alberca. La Alberca is het 
eerste plattelandsdorp in Spanje dat tot 
historische plaats is verklaard. Diner en 
overnachting in Salamanca.

Dag 3 Segovia 
In de ochtend reist u naar Segovia. 
Behalve een aquaduct uit de Romeinse 
tijd, een prachtige kathedraal en een 
paleis-fort van de Castiliaanse heersers, 
heeft Segovia een twintigtal romaanse 
kerken en talrijke aristocratische palei-
zen. Op de Plaza Mayor staat de kathe-
draal van Segovia, voltooid in 1577 
(bezoek buiten). Op een rotsachtig voor-
gebergte boven de splitsing van de rivier 
staat het Alcázar, waarvan de ligging en 
de vorm aan een schip doen denken. 
Diner en overnachting in Salamanca.

Dag 4 Salamanca - Avila - Madrid 
Vertrek naar Avila. De “stad van stenen, 
stad van heiligen”, is bijzonder goed 
bewaard gebleven binnen zijn muren uit 
de 12e eeuw. Gelegen op de Spaanse 

centrale hoogvlakte, is het de hoogst 
gelegen provinciehoofdstad van Spanje, 
op 1131 m boven de zeespiegel. In de 
namiddag vertrek naar El Escorial.Op de 
zuidelijke hellingen van het Guadarrama 
gebergte, op een hoogte van 1.030 
meter, staat het klooster van El Escorial, 
een monument en symbool uit de tijd 
van Filips II, dat gebouwd werd ter herin-
nering aan de overwinning van San 
Quentin. Verder naar Madrid, check in in 
hotel en diner.

Dag 5 Madrid 
Ochtend stadstour door Madrid. Laat u 
imponeren door de gebouwen en straten 
van deze metropool: Gran Vía, het 
Cibeles-plein, Puerta de Alcalá, Retiro 
Park, Paseo de Recoletos. die behoren tot 
het tijdperk van de Illustratie en het 
Neoclassicisme. De stadsrondrit brengt 
ons ook naar de Puerta del Sol, het cen-
trum van de stad en de O kilometer van 
Spanje (vanaf hier worden alle afstanden 
gemeten). Wij gaan te voet verder naar de 
Plaza Mayor, een sobere Spaanse barokke 
pracht. Tijdens de stadsrondrit zijn er 
fotostops en slenterpauzes. In de namid-
dag bezoeken we het Prado Museum. 
Overnachting en diner in Madrid.

Dag 6 Madrid - Toledo 
Vandaag brengen we de hele dag door in 
de middeleeuwse stad Toledo. De “stad 
van drie culturen”. Toledo wordt vaak zo 
genoemd ter herinnering aan de eeuwen 
waarin moslims, joden en christenen 
vreedzaam samenleefden. Toledo is ook 
de stad van El Greco, die hier in 1577 zijn 
intrek nam. In de namiddag brengt u een 

bezoek aan een familie-wijnhuis in de 
buurt van Toledo. In dit gebied ten zui-
den van Madrid wordt voornamelijk rode 
wijn verbouwd. U zult meer te weten 
komen over het productieproces en 
daarna twee wijnen proeven. 
Afscheidsdiner in een typisch restaurant 
in de buurt van het hotel.

Dag 7 Madrid - Toledo 
Na het ontbijt vertrek naar de luchtha-
ven voor onze terugvlucht naar Brussel.
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Het zuiden van Albanië op zijn best
Dag 1 Brussel – Tirana
Een vlucht van ongeveer drie uur brengt 
ons naar de Albanese hoofdstad Tirana.
Nadat we ons hebben geïnstalleerd in de 
comfortabele kamers van het hotel, 
maken we een wandeling door het leven-
dige stadscentrum. Wie wil, duikt het 
Nationaal museum in. ‘s Avonds zien we 
elkaar terug voor een heerlijke maaltijd, 
gevolgd door een terrasje. Je zal merken 
dat Tirana ‘by night’ even levendig is als 
overdag.

Dag 2 Historisch Tirana & de greep  
van het communisme
We bezoeken in Tirana een voormalige 
bunker. In Bunkart beleef je de geschie-
denis van de communistische geheime 
diensten die Albanië zo lang in de greep 
hielden. We bezichtigen het historisch 
centrum van Tirana en proeven bij de 
lunch de regionale keuken. In de namid-
dag maken we een lange wandeling in 
Bllok, een wijk waar vroeger enkel leden 
van de communistische partij binnen 
mochten. De gids geeft met plezier tekst, 
uitleg en een antwoord op al je vragen 
over het leven onder het communistisch 
bewind.

Dag 3 Lunch aan het Ohrid meer 
& gezellig Korçë
Vandaag rijden we via een prachtige 
route naar Korçë. Aan het beroemde 
Ohrid meer stoppen we voor de lunch. We 
proeven er de Koranivis, een vissoort die 
enkel in dit meer voorkomt. Verder gaan 
we op bezoek in buurland Macedonië. 
Langs de andere kant van het Ohri meer 
ligt namelijk het prachtige Sveti Naum 
klooster. Na ons blitzbezoek aan 
Macedonië, zetten we koers naar Korçë, 
Korçë is een gezellig stadje dat veel 
Albanezen een warm hart toedragen. 

Dag 4 Natuur en historiek in Voskopojë
Op twintig minuten van Korçë ligt 
Voskopojë. Vandaag is Voskopjë een pit-
toresk, slaperig dorp, maar de vele oude 
kloosters en vergane gebouwen verraden 
dat dit ooit - na Istanbul - de grootste en 
belangrijkste stad van de Balkan was. Op 
een wandeling van ongeveer 2 uur neemt 
lokale gids Maria ons mee op zoek naar 
sporen uit dit rijke verleden. Ze opent 
onderweg de deuren van een vijftal ker-
ken. De wandeling biedt ons een mooie 

mix van cultuur en natuur. We lunchen in 
een plaatselijk traditioneel dorpsrestau-
rant.

Dag 5 Bloemenstad Permet
Vandaag zullen wij van het Zuidoosten 
naar het Zuidwesten rijden, meer dan 
100 km tussen een prachtig natuur, op 
800 a 900m hoogte, langs meertjes en 
bossen. Wij maken een tussenstop om te 
lunchen en wandelen bij Ferma Sotira. 
Verder rijden wij richting Përmet, een 
stadje dat ingeklemd ligt tussen het 
gebergte en de rivier. 

Dag 6 Bloemenstad versus stad  
van steen en kookworkshop
We gaan vandaag naar Gjirokastër, de 
stad die door UNESCO als beschermd erf-
goed werd geklasseerd. We maken een 
stevige stadsklim naar het kasteel van 
Gjirokastër en een verkennende wande-
ling door de stad. Zo ontdek je waar de 
naam ‘stad van steen’ vandaan komt. 
Gjirokastër is geklasseerd op de UNESCO 
werelderfgoedlijst. De gastvrouw van 
Hotel Kalemi wacht op ons op. Ze leerst 
ons enkele geheimen van de traditionele 
Albanese keuken. We helpen haar mee en 
eten al dat lekkers natuurlijk op.

Dag 7 Archeologie, de zee  
en het blauwe oog
Na het ontbijt maken we ons klaar om 
Butrint te gaan bezoeken: een uitgestrek-
te archeologische site en de drukst 
bezochte plek van Albanië. Hier was ooit 
een belangrijke Romeinse vesting, en tot 
op vandaag kan je de muren van de ver-
schillende huisjes, winkels en tempels 
zien. Enkele goed bewaarde mozaïeken 
maken Butrint extra speciaal. Het is er 
tegelijk ook puur genieten van de natuur 
en het panorama. Voor we naar Gjiro-
kastër terugkeren moeten we eerst even 
halt houden bij ‘Het blauwe oog’ (Syri i 
kalter). Deze onwaarschijnlijk azuurblau-
we waterbron is een uniek natuurver-
schijnsel en een echte streling voor het 
oog. 

Dag 8 De stad met 1000 ramen 
(Unesco site)
Na een stevig ontbijt in het hotel vertrek-
ken we vanuit Gjirokastër naar Berat. Ook 
deze kasteelstad prijkt terecht op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO. Na een 

RONDREIS

12 tot 21/06/2023 (10d/9n)

€1999
Toeslag singlekamer: € 232

Inbegrepen
• Vlucht Brussel - Tirana
• 20kg bagage en 10kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 9 nachten in 4* hotels 
• Verblijf in vol pension 
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden 

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Magda Dehandschutter

Provincie Vlaams-Brabant

korte pauze met een drankje, kan je het 
museum Onufri met historische iconen 
bezoeken. We schuiven voor de lunch 
onze voeten onder tafel bij een authen-
tiek restaurant middenin het kasteeldorp 
en genieten er alweer van een heerlijke 
traditionele maaltijd.

Dag 9 De nationale held in Krujë
Krujë! Dit stadje was vroeger de Albanese 
hoofdstad. Nationale held Skanderbeu 
hield hier maar liefst 25 jaar stand tegen 
de Ottomaanse bezetting. De oude 
bazaar van de stad en het kasteel van 
Krujë zijn onze laatste bezienswaardighe-
den van de reis. We bezoeken het kasteel 
van Krujë met haar prachtige uitzicht tot 
in Durrës. 

Dag 10 Tirana-Brussel
Terugreis naar Brussel, afscheid van 
Albanië, het reisgezelschap en de gids.
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Ontdekking van Sicilië
Dag 1 Catania
Aankomst te Catania. Panoramische 
rondrit van Catania en bustransfer naar 
het hotel te Acireale. Welcome drink, 
diner en overnachting.

Dag 2 Etna-Taormina
‘s Morgens na het ontbijt bezoeken we 
met gids de Etna, met zijn 3.300 m. de 
hoogste berg op Sicilie en de grootste 
nog actieve vulkaan in Europa. 
Wandeling langs de kraters. Middagmaal 
in restaurant. In de namiddag bezoeken 
we met lokale gids het schilderachtig 
stadje Taormina, de parel van de 
Ionische Zee, met het Grieks-Romeins 
Theater, de Corso Umberto, het Palazzo 
Corvaia. In het oude centrum is het 
heerlijk wandelen langs de talrijke bars 
en pittoreske winkeltjes. Terugkeer naar 
het hotel voor diner en overnachting. 

Dag 3 Cefalu -Palermo
Na het ontbijt vertrek richting Cefalu. Bij 
aankomst middagmaal in restaurant. 
Wandeling door het historische centrum 
met de Piazza Duomo, het hart van 
Cefalu, beplant met palmen en door ter-
rassen en restaurants omringd.Aan het 
plein verrijst de inposante kathedraal 
die de Normandisch vorst Rogier II vanaf 
1131 voor het nieuwe bisdom Cefalù liet 
bouwen. De machtige kerk met haar 
twee massieve torens is een mooi voor-
beeld van Normandische architectuur. 
Het is genieten in de straatjes vanwege 
de gezellige sfeer, straatjes bedekt met 
middeleeuwse straatkeitjes, veel kerkjes, 
een oud badhuis en winkeltjes. Vertrek 
naar het hotel in de omgeving van 
Palermo. Bij aankomst onderbrenging, 
avondmaal en overnachting.

Dag 4 Monreale - Palermo
Na het ontbijt bezoeken we Palermo, de 
hoofdstad van het eiland. Deze levendige 
stad heeft een belangrijk aantal toeristi-
sche bezienswaardigheden: de kathe-

draal, het Noormannenpaleis thans zetel 
van het Siciliaans parlement en de 
beroemde Cappella Palatina, in zuiver 
Normandische stijl. Middagmaal in res-
taurant. In de namiddag rijden we naar 
Monreale waar we de indrukwekkende 
kathedraal bezoeken met talrijke prach-
tige mozaieken en een kloostergang met 
niet minder dan 228 fijn gesculpteerde 
zuilen. Terugkeer naar het hotel, avond-
maal en overnachting.

Dag 5 Segesta – Erice – Marsala - 
Agrigento
Na het ontbijt, vertrek naar Segesta, in de 
oudheid één van de machtigste steden 
van Sicilie waar we één van de mooiste 
Dorische Tempels bezoeken. Hier genie-
ten we van een prachtig uitzicht over 
Trapani, de zoutpannen en de Egadische 
eilanden. Verder naar het middeleeuwse 
stadje Erice prachtig gelegen op een hoge 
kalkrots en nog omringd met antieke ves-
tingsmuren . Middagmaal in restaurant.De 
route gaat verder naar Marsala. Hier zijn 
de wijnmakerijen van de beroemde 
Marsala wijn gevestigd. Halte voor een 
wijndegustatie. We rijden verder naar 
Agrigento. Bij aankomst, onderbrenging in 
het hotel, avondmaal en overnachting.

Dag 6 Agrigento tempelvallei – Piazza 
Armerina - Acireale/Catania
Na het ontbijt bezoeken we de 
Tempelvallei waar nog enkele tempels 
bewaard zijn gebleven en op de Unesco-
werelderfgoedlijst zijn opgenomen : de 
tempel van Hercules, de tempel van 
Concordia, de tempel van de Olympische 
Zeus die tot de grootste bouwwerken 
van de Dorische architectuur behoorde. 
We rijden verder richting Piazza 
Armerina in het hart van Sicilie. Bij aan-
komst middagmaal in restaurant. Met 
gids bezoek aan de beroemde Villa 
Romana del Casale met zijn prachtige 
mozaieken. We rijden verder richting 
kust. Bij aankomst onderbrenging in het 

hotel in de omgeving van Acireale/
Catania. Avondmaal en overnachting.

Dag 7 Siracusa
Na het ontbijt rijden we naar Siracusa, 
de geboortestad van Archimedes. We 
bezoeken het archeologisch park met 
het Grieks Theater en het Romeins amp-
hitheater, het graf van Archimedes, enz. 
Het historisch centrum van Siracusa op 
het eilandje Ortigia, omvat o.a. de kathe-
draal en de Aretusa-fontein. Middagmaal 
in restaurant. De namiddag is vrij ter 
beschikking voor individueel bezoek, ter-
rasje. Terugkeer naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 8 Luchthaven Catania – vertrek
Na het ontbijt, transfer naar de luchtha-
ven volgens het uur van vertrek van de 
vlucht. 

30 Portugal Jempi Rondreis 

RONDREIS

17 tot 24/06/2023 (8d/7n)

€1847
Toeslag singlekamer: € 216

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Vlucht Brussel – Catania
• 20kg bagage en 8kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 4* hotels
• Verblijf in vol pension met dranken bij het 

avondmaal
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids
• Verblijfstaksen

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Dranken tijdens het middagmaal 

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Agnes de Groote

Provincie Oost-Vlaanderen
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30 Portugal Jempi Rondreis 

Portugal Porto, Minho, Douro

19 tot 27/06/2023 (9d/8n)

€2488
Toeslag singlekamer: € 406

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Vlucht Brussel - Porto
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 8 nachten in 4/5* hotels
• Verblijf in vol pension 
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden 

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Linda Claus

Provincie Oost-Vlaanderen

Dag 1 Brussel – Porto (M-A)
Na aankomst in Porto en de ontmoeting 
met lokale gids. Checken we in in ons 
hotel. In de namiddag maken we een 
rustige boottocht op de Douro tot aan 
de monding ‘Foz’ in de Atlantische 
Oceaan. We varen langs de 6 bruggen 
die Porto rijk is. Dat Gustave Eiffel iets 
te maken heeft met het ontwerp van de 
Luis Ibrug zal u onmiddellijk opvallen. 
Hierna bezoeken we een portohuis, en 
sluiten af met een lekker 
Portdegustatie. Avondmaal en over-
nachting in Hotel Cristal Porto 4*

Dag 2 Porto (O-M-A)
Na het ontbijt starten we met een 
stadsbezoek aan Porto, de tweede stad 
van Portugal. Het gehele historisch cen-
trum van Porto is Unesco 
Werelderfgoed. Na de middag steken we 
Ponte Luis I over en wandelen we langs 
de kade van Gaía, hier nemen we de 
eitjeslift en komen we boven aan bij 
Mosteiro Serra do Pilar, vanwaar we een 
prachtig uitzicht op de stad en de 
Douro hebben. Verder naar de Sé van 
Porto (kathedraal) en het station São 
Bento met zijn prachtige azulejos. We 
bezoeken als afsluiter Mercado Bolhão. 

Avondmaal in een typisch Portugees 
restaurant. Overnachting in Hotel 
Cristal Porto 4*

Dag 3 Aveiro (O-M-A)
Ontbijt. Vrije voormiddag. Nadien zetten 
we onze reis verder naar Aveiro, ook wel 
het Venetië van Portugal genoemd. Hier 
moet u zeker de traditionele ovos Moles 
geproefd hebben. Overnachting in Hotel 
Cristal Porto 4*

Dag 4 Aveleda - Guimarães - Braga 
(O-M-A)
We starten de dag in Quinta da Avelda 
met een wijndegustatie. Nadien gaan 
we verder naar Guimarães waar we het 
kasteel en de Ducal Palace of Bragança 
bezoeken. Na de middag bezoeken we 
de kathedraal van Braga en het histo-
risch centrum. Overnachten doen we in 
Templo 4* in Braga.

Dag 5 Barcelos - VIana Do Castelo 
(O-M-A)
Ontbijt. We volgen onze gids al wande-
lend naar een vissersdorpje. We bezoe-
ken ook Barcelos en stoppen in Viana 
do Castelo waar we onder andere de 
Santa Luzia Tempel en het fort van 
Santiago da Barra bezichtigen. 
Overnachting in Hotel São Bento da 
Porta Alberta 4*.

Dag 6 Peneda Geres (O-M-A)
Na het ontbijt trekken we Peneda-Gerês 
in, dit is een indrukwekkend nationaal 
natuurpark dat in het uiterste noorden 
van de provincie Minho ligt. Het is het 
enige natuurpark in Portugal dat door 
Unesco werd opgenomen als onderdeel 
van het Internationaal Netwerk van 
Biosfeerreservaten. Een korte wande-
ling brengt ons bij de Cascata do Arado 
(waterval) en we picknicken bij een van 
de mooiste uitzichtpunten van de 
streek, de Miradouro ‘Pedra Bela’. 
Nadien bezoeken we het dorpje Brufe 
en het toevluchtsoord van São Bento 
da Porta Alberta. Overnachting in Hotel 
São Bento da Porta Alberta 4*.

Dag 7 Douro (O-M-A)
Na het ontbijt vertrekken we naar 
Douro en bezoeken het Santuário da 
Nossa Senhora dos Remédios in 
Lamego. Na de middag gaan we verder 
naar Peso da Régua. Overnachten doen 
we in Plácido Hotel Douro Tabuaço 4*.

Dag 8 Douro (O-M-A)
Na het ontbijt verkennen we het meest 
ongerepte deel van deze regio met een 
authentieke rabelo”, een traditionele 
vrachtboot voor het vervoer van de 
vaten portwijn. De Douro-rivier baant 
zich een weg tussen de heuvels en de 
talrijke terrasvormige wijngaarden van 
de vele Quinta’s. In Pinhão bezoeken we 
het treinstationnetje, gelegen aan de 
Douro rivier en gedecoreerd met azule-
jos die het verhaal van de Douro-streek 
uitbeelden.

Dag 9 Douro (O-M)
Op de laatste dag genieten we van een 
vrije voormiddag alvorens terug te 
keren naar de luchthaven. Tijd om nog 
de laatste souvenirtjes aan te kopen!

We nemen u mee op een 9-daagse rondreis doorheen een stukje authentiek, his-
torisch en wonderbaarlijk prachtig Portugal. Vanuit de stad Porto reizen we 
doorheen de groene, vruchtbare Minhostreek waar Portugal ontstaan en gewor-
teld is, om te eindigen bij de Douro die zich slingert door diepe dalen met dui-
zenden wijngaardflanken en immens mooie vergezichten.

RONDREIS
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RONDREIS

Italië Calabrië een wonderlijk mooi stukje Italie, gelegen in de teen van de Italiaanse laars

24/06 tot 01/07/2023 (8d/7n)

€1755
Toeslag singlekamer: € 165

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven van Zaventem vanuit 

provincie West-Vlaanderen met ophaling aan 
huis

• Vlucht Brussel – Lamezia Terme
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in hotel Tropis in Tropea 4*
• Verblijf in vol pension met dranken bij het 

avondmaal
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids
• Verblijfstaksen

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Dranken tijdens het middagmaal

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Johan Blomme

Provincie West-Vlaanderen

Dag 1 Lamezia Terme - Tropea/omgeving
Aankomst luchthaven Lamezia Terme 
en bus transfer naar het hotel te 
Tropea/omgeving. Welkomdrank, 
avondmaal en overnachting. 

Dag 2 Tropea - Capo Vaticano
Na het ontbijt, bezoeken we het 
prachtig, op een 42 m. hoge rots gele-
gen, middeleeuws vestingsstadje 
Tropea, ook wel de parel van Calabrië 
genoemd. Middagmaal in restaurant 
of in het hotel. In de namiddag rijden 
we langs een panoramische weg naar 
Capo Vaticano met zijn prachtige 
zandstranden. Onderweg genieten we 
van prachtige vergezichten. Bij aan-
komst, kleine wandeling door het cen-
trum. Terugkeer naar het hotel voor 
avondmaal en overnachting. 

Dag 3 Reggio Calabria - Scilla
Na het ontbijt rijden we langs de 
“paarse kust” naar Reggio Calabria de 
geboortestad van Versace, gelegen 
aan de Straat van Messina en tegen 
het Aspromonte gebergte. De stad 
wordt omgeven door olijf- en wijn-
gaarden, sinaas-en citroenbomen en 
de bekende Bergamotplantages. Na 
het middagmaal rijden we nog naar 
Scilla, het centrum van de zwaardvis-
vangst, een vissersdorp met het 
Kasteel van de Rufo’s (buitenkant), 
ooit eigendom van Prins Rufo, de 
vader van koningin Paola. Terugkeer 
naar het hotel voor het avondmaal en 
overnachting.

Dag 4 Gerace
Na het ontbijt, vertrek naar Gerace, 
vooral bekend om zijn keramiek. Hier 
bezoeken we de kathedraal uit de 11e 
eeuw die vooral opvalt door haar 
kolossale afmetingen. Middagmaal in 
restaurant. Tijd vrij ter beschikking 
voor individueel bezoek, shopping, 
terrasje. Terugkeer naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 5 Eolische eilanden
Vandaag een onvergetelijke dag!
We vertrekken met een grote motor-
boot naar de Unesco geklasseerde 
Eolische Eilanden, een groep van 
zeven eilandjes gelegen bij Sicilie. We 
varen eerst naar het eiland Vulcano. 
Dit eilandje is bekend om zijn solfer-
bronnen en hun geneeskrachtige wer-
king. Hier maken we een kleine wan-
deling en genieten van het uitzicht op 
de kleinere eilandjes Salina, Alicudi en 
Filicudi. Vervolgens varen we verder 
naar Lipari, het grootste eiland van de 
archipel (ca. 15 minuten) en bezoeken 
we de omwalde stad met witgekalkte-
huisjes. Hier heeft men vrije tijd ter 
beschikking en lunchpakket van het 
hotel. We varen verder naar het magi-
sche eiland Stromboli. De vulkaan is 
sinds ruim 2000 jaar actief. Drie actie-
ve kraters zorgen voortdurend voor 
kleine erupties. We varen rond het 
eiland langs de Sciara del Fuoco, een 
breed lavaveld langs de noordweste-
lijke kant van het eiland. In de namid-
dag terugvaart naar het vasteland, 
transfer naar het hotel. Avondmaal en 

overnachting

Dag 6 Tropea/dintorni
Vrije dag, volpension in het hotel. 

Dag 7 Pizzo Calabro - Serra San Bruno
Na het ontbijt vertrek naar het specia-
le plaatsje Pizzo Calabro. Zijn typisch 
middeleeuws centrum heeft talrijke 
kerken waaronder de kerk van 
Piedigrotta, een kleine kerk gebouwd 
in een tufstenen rotswand, met arka-
den en honderden in tuf gemaakte 
beelden en praktisch op het strand 
gelegen. Middagmaal op basis van de 
typische streekgerechten en bezoek 
aan het museum van het kartui-
zerklooster uit de 12e eeuw genoemd 
naar de heilige Bruno van Keulen, 
stichter van de Orde der Kartuizers. 
Terugkeer naar het hotel voor het 
avondmaal en overnachting. 

Dag 8 Vertrek
Na het ontbijt, naargelang het uur van 
vertrek van de vlucht, transfer naar de 
luchthaven van Lamezia Terme.

Mooie ongerepte natuur met baaien en stranden met kristalhelder water, dichte 
bossen, hoge bergen met diepe ravijnen,groene hooglanden, maar tevens een 
geschiedenis en cultuur die 3000 jaar terug gaan. 
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Ga op ontdekking in het hoge noorden en bewonder tijdens een rondreis 
Noorwegen alle indrukwekkende plekken van dit Scandinavische land. Van de 
beroemde fjorden tot de kleurrijke steden en van de mooiste routes tot de 
adembenemende landschappen; allemaal passeren ze de revue.

RONDREIS

nooRwegen

Dag 1 Brussel - Oslo (A)
Vlucht van Brussel naar Oslo. Transfer 
naar het hotel. Ga je de stad al eens 
verkennen? Overnachting in Oslo in 
Thon Hotel Astoria***.

Dag 2 Oslo - Geilo (O-M-A)
Een lokale gids wacht ons op voor een 
drie uur durende rondleiding doorheen 
Oslo. In de namiddag rijden we door 
naar het meer van Tyrifjord en de vallei 
van Hallingdal. Op het einde van de dag 
bereiken we Geilo. In het centrum van 
het dorp zie je de woonhuizen en voor-
raadschuren zoals die vroeger werden 
gebouwd. Geilo is centraal gelegen op 
de spoorlijn tussen Oslo en Bergen. Het 
is een populaire bestemming zowel in 
de zomer als in de winter. Overnachting 
in Geilo in hotel Ustedalen***.

Dag 3 Geilo - Bergen (O-M-A)
Na een deugddoend ontbijt rijden we 
via het bergplateau Hardangervidda 
naar Bergen. Onderweg stoppen we 
aan een van de hoogste watervallen 
van het land, de Voringfoss. Aankomst 
in Bergen, de ‘Poort naar de Fjorden’. 
Het is een internationale stad rijk aan 
historie en tradities. Met een lokale 
gids verkennen we het gezellige stads-
centrum. Met de Fløibanen-kabelbaan 
gaan we naar de top van de berg 
Fløyen. Overnachting in Bergen in hotel 
Best Western Plus Hordaheimen***.

Dag 4 Førde - Briksdalgletsjer - 
Geiranger – Ålesund (O-M-A)
Rit naar Briksdal waar we de grootste 
gletsjer van het Europese vasteland 
aantreffen. Een wandelpad van onge-
veer 2,5 km brengt je in ongeveer 40 
minuten tot aan het meer van Briksdal. 
Diegenen die liever niet wensen te 
wandelen, kunnen optioneel een troll 
car (elektrische wagen) nemen om de 
gletsjer te bereiken. Vervolgens rijden 
we verder naar Geiranger voor alweer 
een hoogtepunt: een ‘minicruise’ op de 
Geirangerfjord, UNESCO Werelderfgoed. 
Vervolgens trakteert de bochtige Eagle 

Road ons op fantastische uitzichten 
over de Geirangerfjord en de waterval 
‘Zeven Zusters’. We nemen de ferry van 
Eidsal naar Linge en rijden verder naar 
Ålesund, een bekend Art 
Nouveaustadje. Het vissersstadje ligt 
aan de kust en dankzij de vele kanalen 
in het stadscentrum wordt Ålesund ook 
wel het ‘Venetië van Noorwegen’ 
genoemd. Overnachting in hotel 
Noreg***. 

Dag 5 Bergen - Sognefjord - Flåm - 
Førde (O-M-A)
Vandaag rijden we naar een klein dorp-
je in het hart van de fjorden, 
Gudvangen. Hier maken we een ‘mini-
cruise’ over de beroemde Nærøyfjord 
en de Aurlandsfjord. Deze magische 
‘minicruise’ brengt ons tot in Flåm en 
hier maken we ons klaar voor een van 
de 10 mooiste treinreizen ter wereld. 
Deze panoramische treinreis van 45 
minuten legt een afstand af van onge-
veer 20 km. Onderweg genieten we van 
de prachtigste uitzichten over specta-
culaire watervallen, rivieren en steile 
bergen. Dit is ongetwijfeld een van de 
hoogtepunten van je reis! Nadien rijden 
we naar Fodnes waar we tijdens een 
korte ferryovertocht opnieuw de 
Sognefjord oversteken naar Mannheller. 
Vervolgens rit naar Førde. Overnachting 
in Thon Hotel Førde***.

Dag 6 Ålesund - Trollstigen - Svingvoll 
(O-M-A)
Tijd voor de Trollstigen, oftewel de 
‘Trollenweg’! Deze spectaculaire weg 
brengt ons met 11 haarspeldbochten 
naar boven. De natuur langs deze route 
is prachtig: watervallen, fjorden, steile 
bergwanden. Overnachting in Svingvoll 
in Thon Hotel Skeikampen***.

Dag 7 Svingvoll - Lillehammer - Oslo 
(O-M-A)
Na het ontbijt rijden we naar 
Lillehammer, een stad die vooral 
bekend staat vanwege de Olympische 
Winterspelen van 1994. Vrije tijd in de 

stad. Nadien rijden we langs het meer 
van Mjøsa, het grootste meer van 
Noorwegen, naar Oslo waar je nog vrije 
tijd hebt om de stad verder te ontdek-
ken. Overnachting in Oslo in Thon Hotel 
Asteria***.

Dag 8 Oslo - Brussel (O)
Het zijn de laatste uurtjes in Oslo. Zin 
in een Noorse ochtendkoffie? Ga dan 
naar de gezellige straten van de wijk 
Grünerløka, een van de hipste wijken 
van Oslo waar de koffiebars er bijna 
niet te tellen zijn. Transfer naar de 
luchthaven van Oslo voor de terug-
vlucht naar Brussel.

05 tot 12/09/2023 (8d/7n)

€2734
Toeslag singlekamer: € 360

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Vlucht Brussel – Oslo
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 4* hotels
• Verblijf in vol pension (vanaf het avondmaal op 

dag 1 tot en met het ontbijt op dag 8)
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden 

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Chris Mylle

Provincie Oost-Vlaanderen



34

RONDREIS

Griekenland Meteoren

18/09 tot 25/09/2023 (8d/7n)

€2091
Toeslag singlekamer: € 340

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven van Zaventem vanuit 

provincie West-Vlaanderen met ophaling aan 
huis

• Vlucht Brussel – Athene
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 4* hotels
• Verblijf in vol pension (vanaf het avondmaal op 

dag 1 tot en met het ontbijt op dag 8) 
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Dranken tijdens de maaltijden 

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Chris Callens

Provincie West-Vlaanderen

Dag 1 Brussel - Athene  
Vertrek vanuit Brussel naar ATHENE.
Aankomst op de luchthaven en ont-
haal door uw Nederlandstalige gids. 
Transfer naar het hotel. Avondmaal en 
overnachting in het hotel 

Dag 2 Athene - Nafplion  
Ontbijt in het hotel. Vertrek naar 
Argolida via het Kanaal van Korinthe 
(korte stop). We bezoeken de archeo-
logische site van Mycene: de verster-
kingen, de Leeuwenpoort, het graf van 
Agamemnon. Middagmaal. Verder naar 
Epidaurus en zijn fameus theater met 
een akoestiek uniek in de wereld. Stop 
en vrije tijd in Nafplion, de eerste 
hoofdstad van het moderne Grieken-
land. Avondmaal en overnachting in 
het hotel.
 
Dag 3 Nafplion - Olympia  
Ontbijt in het hotel. We steken de 
Peloponnesos over en passeren 
Tripolis en Megalopolis op weg naar 
de regio Ilia. We bezoeken hier de 
archeologische site van Olympia, het 
heiligdom en de tempel van Zeus en 
Hera, de hippodroom en het stadion. 
Middagmaal. Bezoek aan het archeo-
logische museum met het beroemde 
standbeeld van Hermes. Aankomst op 

het einde van de dag en intrek in het 
hotel. Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 4 Olympia - Delphi  
Ontbijt in het hotel. ’s Ochtends ver-
trekken we richting Patras en de brug 
van de Antirio rivier, die de 
Peloponnesos verbindt met Centraal-
Griekenland. We volgen de pittoreske 
route langs de Golf Van Korinthië en 
passeren Nafpaktos, Galaxidi en Itéa 
alvorens in Delphi aan te komen.
Middagmaal. Bezoek aan de fontein 
van Castalia en aan het heiligdom van 
Athena Pronaia. Avondmaal en over-
nachting in het hotel. 
 
Dag 5 Delphi - Kalambaka  
Ontbijt in het hotel. ’s Ochtends 
bezoeken we het heiligdom van Apollo 
en het archeologische museum met 
het standbeeld van de wagenmenner.
Middagmaal. Vertrek naar Thessalië, 
onderweg stoppen we in enkele pitto-
reske en traditionele dorpjes.
Aankomst in Kalambaka en avondmaal 
en overnachting in het hotel. 
 
Dag 6 Kalambaka - Athene  
Ontbijt in het hotel. De Meteoren – 
kloosters die blijven hangen zijn tus-
sen de rotsen en de hemel. Deze 

dateren uit de 11e eeuw. Momenteel 
zijn er nog slechts een 6-tal die 
bewoond worden door monniken. We 
bezoeken 2 kloosters met prachtige 
fresco’s, iconen en relieken. 
Middagmaal en verder naar Athene 
met een stop in de badplaats 
Kammena Vourla. Avondmaal en over-
nachting in het hotel. 
 
Dag 7 Athene  
Ontbijt. Panoramische tour van de 
stad, het parlement, de neoklassieke 
monumenten, het marmeren stadion, 
gevolgd door een gegidst bezoek aan 
de Acropolis en het Parthenon. Na de 
afdaling te voet van de Acropolis, heb-
ben we nog een gegidst bezoek aan 
het nieuwe museum van de Acropolis.
Middagmaal. Vrije tijd in de Plaka.
Avondmaal en overnachting in het 
hotel. 
 
Dag 8 Athene – Cap Sounion - 
Terugkeer Brussel Ontbijt in het hotel 
en vertrek naar Cap Sounion en de tem-
pel van Poseidon. Bezoek aan de Kaap. 
Vrij middagmaal. Verder naar de lucht-
haven voor de terugvlucht naar Brussel.

Het oude Griekenland wordt door geschiedschrijvers beschouwd als het eerste 
beschaafde land in Europa. Meer dan tweeduizend jaar geleden ontstond hier de 
westerse beschaving. Doordat Griekse legers zo veel land veroverden dat hun 
rijk één van de grootste ter wereld werd, werden ook de Griekse kennis en  
cultuur wijd verspreid. Deze reis doorheen de geschiedenis en de grote bescha-
ving van weleer zal u in staat stellen het klassieke Griekenland in al zijn details 
te ontdekken. Bovendien is de imposante natuur overal nadrukkelijk aanwezig. 
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Puglia een prachtig stukje natuur in de Italiaanse hiel
Dag 1 Brindisi 
Aankomst op de luchthaven van 
Brindisi en bustransfer naar het hotel. 
Welkomdrank, avondmaal en over-
nachting.

Dag 2 Castel del Monte – Trani
Vertrek na het ontbijt naar Castel del 
Monte voor een geleid bezoek aan de 
meest indrukwekkende achthoekige 
burcht van Frederik II, gebouwd op 
één van de hoogste toppen van het 
Murge gebergte in Puglia. We rijden 
verder naar Trani. Lichte lunch in res-
taurant. Bezoek van het stadje Trani 
met zijn prachtige Romaanse kathe-
draal. Terugkeer naar het hotel voor 
diner en overnachting.

Dag 3 Grotten van Castellana-
Alberobello- Ostuni.
Na het ontbijt vertrek naar Castellana.
Hier bezoeken we de sensationele 
druipsteengrotten van Castellana van 
meer dan 2 km lang en ontstaan door 
prehistorische onderaardse rivieren 
die de prachtige formaties van stalag-
mieten en stalactieten hebben ach-
tergelaten. Middagmaal in restaurant. 
We rijden verder naar het pittoreske 
plaatsje Alberobello, de stad van de 
“trulli”, de witgekalkte kegelvormige 
huisjes met stenen puntdak die deel 
uitmaken van het UNESCO-
werelderfgoed. In een lokale “cantina” 
proeven we van de excellente wijn van 
de streek. Daarna bezoeken we nog 
het aangenaam stadje Ostuni, “la città 
bianca” (de witte stad) dat zich uit-
strekt over verschillende heuvels en 

één van de mooiste en typische stad-
jes van zuid-Italië is. Wandeling door 
het historisch centrum en tijd voor 
een terrasje. Terugkeer naar het hotel 
voor diner en overnachting.

Dag 4 Monopoli – Polignano a mare
Na het ontbijt vertrekken we naar 
Monopoli. Rondleiding door Monopoli, 
een interessante badplaats, met uit-
zicht op de Adriatische Zee. 
Middagmaal in restaurant. In de 
namiddag bezoek aan Polignano 
a Mare, een middeleeuws dorp gele-
gen aan de hoge en grillige kust en 
ook bekend als de Parel van de 
Adriatische Zee. Terugkeer naar het 
hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 5 Lecce – Galatina
Na het ontbijt, vertrek naar Lecce, 
hoofdplaats van het schiereiland van 
Salento en zonder twijfel de hoofd-
stad van de zuid-italiaanse barok. 
Middagmaal in restaurant. 
Voortzetting naar het stadje Galatina 
waar we de kathedraal S. Caterina 
d’Alessandria bezoeken, één van de 
mooiste kerken van de Salento, met 
schitterende gotische fresco,s en de 
kerk van S.Pietro en Paolo met prach-
tige fresco’s op het plafond. 
Aangename wandeling door het histo-
risch centrum. Terugkeer naar het 
hotel voor diner en overnachting.

Dag 6 Matera 
Na het ontbijt, vertrek richting regio 
Basilicata om een bezoek te brengen 
aan het door de UNESCO beschermd 

Matera. Deze stad is vooral bekend 
vanwege de ‘sassi’, twee charmante 
wijken die bestaan uit huizen die 
deels uit de bergen uitgehouwen zijn. 
Middagmaal in restaurant en namid-
dag vrij ter beschikking voor individu-
eel bezoek, terrasje. Terugkeer naar 
het hotel voor diner en overnachting.

Dag 7 Bari
Na het ontbijt bezoeken we met de 
gids de stad Bari, hoofdstad van de 
regio Puglia : de oude stad met zijn 
talrijke smalle en kronkelende straat-
jes en monumenten zoals de Basiliek 
van S.Nicola,de kathedraal van San 
Sabino en het Castello Svevo (het 
Normandisch Zwabisch kasteel). 
Middagmaal in restaurant. Tijd vrij ter 
beschikking voor individueel bezoek, 
shopping, terrasje. Terugkeer naar het 
hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 8 Vertrek
Na het ontbijt, vrije tijd ter beschik-
king naargelang het uur van vertrek 
van de vlucht. Transfer naar de lucht-
haven van Brindisi en vertrek.

23/09 tot 30/09/2023 (8d/7n)

€1668
Toeslag singlekamer: € 225

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Vlucht Brussel – Brindisi
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in Grand hotel d’Aragona 4*  

of gelijkwaardig
• Verblijf in vol pension 
• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids
• Dranken tijdens de maaltijden
• Verblijfstaksen

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Toegangsgelden (± € 30)

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Ann Cools

Provincie Oost-Vlaanderen
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36 Highlights van Andalusië Rondreis  

RONDREIS

Andalusië anders Highlights van de Costa Tropical

10/10 tot 17/10/2023 (8d/7n)

€1411
Toeslag singlekamer: € 216

Inbegrepen
• Vlucht Brussel – Malaga
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten hotel Helios 3*
• Verblijf in vol pension met ¼ wijn/water  

tijdens de maaltijden (vanaf het avondmaal op 
dag 1 tot en met het ontbijt op dag 8)

• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Nederlandstalige gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele verblijfstaksen
• Extra dranken tijdens de maaltijden

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Berna Neven

Provincie Limburg

Dag 1 Brussel – Malaga - Almuñecar 
Vertrek vanuit Brussel naar Malaga. 
Aankomst op de luchthaven. Transfer 
naar Almunecar. Almuñecar bevindt 
zich tussen Granada (76km) en Malaga 
(78km). Dankzij het microklimaat 
bedraagt de gemiddelde wintertempe-
ratuur hier 18°. In het schilderachtige 
centrum met witte huisjes en smalle 
steegjes hangt nog steeds de typische 
sfeer van vroeger. Aan weerszijden van 
het dorp strekken zich 2 prachtige 
grindstranden uit waar u kunt genieten 
van het aangename klimaat. Intrek in 
het hotel Helios 3*+ in Almuñecar. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 2 Almuñecar 
Bezoek aan Almunecar, het Moors kas-
teel met de San Miguelwijk en het 
archeologisch museum. Daarna bezoek 
aan het huidige toerismebureau, ‘El 
Palacete de la Najarra’, en zijn prachti-
ge tuin. Daartegenover bevindt zich de 
botanische tuin ‘El parque del Majuelo’. 
Middagmaal en vrije namiddag. 
Avondmaal en overnachting in hotel.

Dag 3 Almuñecar – Alpujarras 
Las Alpujarras, deze streek werd door 
de Unesco geklasseerd als 
‘Patrimonium van de Mensheid’ omwille 
van haar prachtige landschappen. Van 
hieruit hebt u een schitterend zicht op 
de besneeuwde toppen van de Sierra 
Nevada. U bezoekt twee prachtige witte 
bergdorpjes. In het hoogste dorp van 
Spanje, Trevelez genaamd, bezoeken we 
een hamdrogerij met degustatie van de 
Jamon serrano, pata negra, chorizo 

enz… In Pampaneira, derde mooiste 
dorpje van Spanje, heeft u vrije tijd om 
in de vele winkeltjes met plaatselijke 
handwerk rond te snuisteren. ‘s 
Middags krijgt u een typisch streekge-
recht voorgeschoteld . Terugkeer naar 
het hotel, Avondmaal en overnachting.

Dag 4 Almuñecar – vrije dag 
Vrije dag in vol pension om van de 
bestemming te genieten en van de faci-
liteiten van het hotel.

Dag 5 Almuñecar – Granada – 
Almuñecar 
Bezoek aan Granada, een magnifieke 
stad met als belangrijkste beziens-
waardigheid het wereldbefaamde 
Alhambra. De stad dankt haar bijzonde-
re karakter ook aan het unieke decor: 
de besneeuwde toppen van een van de 
hoogste bergketens van Europa, de 
Sierra Nevada. Bezoek aan het 
Alhambra (inbegrepen), een middel-
eeuws paleis-fort, gelegen op een heu-
velachtig plateau naast de tuinen van 
het Generalife, het buitenverblijf van 
de sultans van Granada. Middagmaal in 
het restaurant Los Cerezos in Monachil. 
In de namiddag, wandeling in de pitto-
reske Moorse wijk Albayzin, gelegen 
tegen de heuvels, tegenover het 
Alhambra. Het is er heerlijk rondkuie-
ren langs de vele charmante straatjes 
en pleintjes. Vrije tijd om de wijk 
Alcaiceria te ontdekken, de oude 
bazaar waar zich ook de Koninklijke 
Kapel en de kathedraal bevinden (toe-
gang niet inbegrepen). Avondmaal en 
overnachting in het hotel.

Dag 6 Almuñecar – Nerja & Frigiliana 
Vrije voormiddag. Nerja en Frigiliana, in 
de namiddag maken we een stadsbe-
zoek aan Nerja met het bekende Balcón 
de Europa, vanwaar u een prachtig 
zicht heeft op de Middellandse Zee 
(mogelijkheid om de grotten te bezoe-
ken met een toeslag van + €12/pers). 
Op de terugweg bezoekt u Frigiliana, 
één van Spanjes mooiste dorpen met 
zijn overvloed aan bloemen - waarvoor 
het al meermaals werd bekroond. 
Terugkeer naar het hotel, avondmaal en 
overnachting.

Dag 7 Almuñecar – tropische vallei 
De tropische vallei, bezoek aan het bin-
nenland van Almuñecar, waar zich even-
eens de tropische vallei bevindt. Hier 
kunnen we genieten van de prachtige 
natuur en proeven van heerlijk tropisch 
fruit zoals mango’s, chirrimoya’, avoca-
do’s, mispels enz…middagmaal in een 
typische Andalusische finca waar we 
barbecueën met zicht op de tropische 
vallei. Terugkeer naar Almunecar. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 8 Almuñecar – Malaga Brussel 
Na het ontbijt transfer naar de luchtha-
ven van Malaga voor de terugvlucht 
naar Brussel.

We nemen je mee op een 8-daagse reis doorheen het zuiden van Spanje. Niet het 
klassieke Andalusië, maar net een tikkeltje anders. We ontdekken Almunecar en 
zijn omgeving, brengen een bezoek aan het Alhambra en het prachtige Granada.
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37 Jordanië Rondreis Winterbrochure ‘23 blz. 17 

11/10 tot 18/10/2023 (8d/7n)

€2375
Toeslag singlekamer: € 489

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Vlucht Brussel – Amman
• 23kg bagage en 8kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 7 nachten in 4* hotels
• Verblijf in vol pension
• Uitstappen vermeld in het programma
• 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
Jean-Pierre Roelandt

Provincie Oost-Vlaanderen

Rondreis door Jordanië
Dag 1 Heenvlucht naar Amman
Vlucht vanuit Brussel via Wenen naar 
Amman.

Dag 2 Amman 
Bezoek aan de kastelen van de woes-
tijn. 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 ruï-
nes van het Midden-Oosten. De 
Romeinen hebben nergens anders zo’n 
indrukwekkende monumenten nagela-
ten. Vervolg van de uitstap 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 prach-
tig 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 wer-
den 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 kunnen hier 
zwemmen en ontspannen. 
Afscheidsmaaltijd en overnachting in 
het hotel.

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

Opgelet, voor deze reis is een 
internationaal paspoort vereist.

RONDREIS



38 Vayamundo Vakanties in België Zomerbrochure ‘22 blz. 52-53 (dit 
jaar op 1 pagina) / Reisbegeleiders aanvullen 

VAKANTIES IN BELGIË

België Oostende
Vayamundo

Programma (mogelijke activiteiten):
• Ochtend- en/of aquagym
• Begeleide wandelingen met gids
• Shopping 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 vanuit de regio  

(1 à 2 opstapplaatsen). Voor de regio 
Oost-Vlaanderen voorzien we een 
ophaling aan huis. 

• Vol pension met dranken bij de 
maaltijden 

• Handoekkenpakket + opmaak  
bedden bij aankomst

• OKRA-begeleiding

NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven 
• Andere dranken
• Uitstappen
• Eventuele toeristenbelasting

Vayamundo is een mooi gelegen vakantiecentrum aan de zeedijk. De kusttram-
halte 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? 

Thema Provincie Periode Opstapplaats Prijs p.p. 
tweepersoonskamer

Toeslag single Korting p.p. 
3persoonskamer

Verblijfsvakantie Oost-Vlaanderen 01 tot 08/05/2023 Thuisophaling € 777 € 195 -€ 31,5

Lijndansvakantie Antwerpen 08 tot 12/05/2023 Berchem € 433 € 91 -€ 18

Stijldansvakantie Vlaams-Brabant 29/05 tot 02/06/2023 Toptours Aarschot/CM Leuven € 456 € 101 -€ 18

Verblijfsvakantie Vlaams-Brabant 02 tot 09/06/2023 Toptours Aarschot/CM Leuven € 713 € 159 -€ 31,5

Verblijfsvakantie Limburg 09 tot 16/06/2023 Paal/Hasselt Katarina € 752 € 177 -€ 31,5

Verblijfsvakantie Antwerpen 21 tot 28/08/2023 Berchem € 769 € 177 -€ 31,5

Lijndans/creavakantie Vlaams-Brabant 11 tot 15/09/2023 Zuun/Dilbeek € 499 € 101 -€ 18

Lijndansvakantie Oost-Vlaanderen 18 tot 22/09/2023 Thuisophaling € 537 € 111 -€ 18

Lijndansvakantie Antwerpen 23 tot 27/10/2023 Berchem € 404 € 91 -€ 12

Lijndansvakantie Limburg 06 tot 10/11/2023 Paal/Diepenbeek € 373 € 111 -€ 12
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39 Sandeshoved Vakanties in België Zomerbrochure ‘22 blz. 51/ Reisbe-
geleiders aanvullen 

België Nieuwpoort
Hotel Sandeshoved
Hotel Sandeshoved is zeer gunstig gelegen in het centrum van Nieuwpoort-Bad. De 
grote troeven van de ligging zijn de verkeersvrije zeedijk en de nabijheid van het 
dynamische winkelcentrum van de Albert I Laan. In de vismijn kan je je inleven in 
het leven op en aan zee. Nieuwpoort heeft tevens een zeer mooi strand en biedt je 
vele mogelijkheden om te genieten op talrijke terrasjes. De restaurants van het 
hotel staan bekend om hun heerlijke keuken en vlotte, sympathieke bediening. 
Kortom, alle ingrediënten voor een deugddoende vakantie aan zee!  

PROGRAMMA (mogelijke uitstappen):
• Rondrit met het toeristisch treintje in 

Nieuwpoort 
• Bezoek aan de Sint-Bernardskerk
• Bezoek aan het Westfront
• Winkelen en wandelen in Nieuwpoort
• Geleid bezoek aan de stad
• Wandeling door de villawijk naar Ter 

Duinen
• Strandwandeling

Verblijf :
Het familievriendelijk Hotel 
Sandeshoved biedt verschillende 
logeermogelijkheden. Alle kamers/stu-
dio’s beschikken over een eigen badka-
mer met bad/douche, toilet, televisie 
en telefoon. Twee personen kunnen 
opteren voor kamers of studio’s. 

INBEGREPEN
• Vervoer vanuit de regio
• Zeven overnachtingen in volpension 

(1ste maaltijd avondmaal/laatste 
maaltijd middagmaal)

• Dranken bij de maaltijden
• Handdoekenpakket en opgemaakte 

bedden bij aankomst

NIET INBEGREPEN
• Persoonlijke uitgaven en andere 

dranken
• Uitstappen
• Eventuele toeristenbelasting
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VAKANTIES IN BELGIË

Provincie Periode Opstapplaats Standaard p.p. 
tweepersoons-

kamer

Zijzicht p.p. 
tweepersoons-

kamer

Zeezicht p.p. 
tweepersoonska-

mer

Appartement 
p.p. tweeper-
soonskamer

Singleprijs 
standaard

Singleprijs zij-
zicht

Singleprijs 
zeezicht

Antwerpen 09 tot 16/06/2023 Berchem € 899 € 926 € 1194 € 1138 € 1071 € 1200 € 1702

Vlaams-Brabant 09 tot 16/06/2023 Ternat/Vilvoorde/
Huizingen

€ 899 € 926 € 1194 € 1138 € 1071 € 1200 € 1702

Limburg 16 tot 23/06/2023 Paal/Diepenbeek € 910 € 937 € 1205 € 1149 € 1082 € 1211 € 1713

Vlaams-Brabant 16 tot 23/06/2023 Toptours Aarschot/
CM Leuven

€ 910 € 937 € 1205 € 1149 € 1082 € 1211 € 1713

Antwerpen 23 tot 30/06/2023 Turnhout/Brasschaat/
Berchem

€ 910 € 937 € 1205 € 1149 € 1082 € 1211 € 1713

Antwerpen 23 tot 30/06/2023 CM Mechelen € 910 € 937 € 1205 € 1149 € 1082 € 1211 € 1713

Limburg 25/08 tot 01/09/2023 Paal/Diepenbeek € 910 € 937 € 1205 € 1149 € 1082 € 1211 € 1713

Vlaams-Brabant 25/08 tot 01/09/2023 Toptours Aarschot/
CM Leuven

€ 910 € 937 € 1205 € 1149 € 1082 € 1211 € 1713

Antwerpen 01 tot 08/09/2023 Berchem 899 € 926 € 1194 € 1138 € 1071 € 1200 € 1702
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40 Cajou Vakanties in België 

Provincie Periode Opstapplaats Standaard p.p.
tweepersoonskamer

Singleprijs 
standaard

Reisbegeleider

Antwerpen 10 tot 17/06/2023 Berchem/Brasschaat/Turnhout € 999 € 123 Jozef Moonen

Vlaams-Brabant (middagmaal op dag 1 inbegrepen) 26 tot 30/06/2023 Ternat/Vilvoorde/Huizingen € 650 € 70  Liliane Reyniers

Oost-Vlaanderen 26/08 tot 02/09/2023 Ophaling aan huis € 999 € 123 Francine Van Den Broeck

Vlakbij de zeedijk vind je het gezellig 
familiehotel Cajou, waar we jaarlijks 
graag naar terugkeren. 
 
Alle kamers zijn uitgerust met bad/
douche, toilet, televisie en telefoon. 
’s Morgens is er een ontbijtbuffet en 
voor de lunch en diner is er een 
driegangenmenu voorzien (water, aan-
gepaste wijnen, softdrinks en pils 
inclusief). 

De OKRA-begeleiders staan garant 
voor enkele mooie uitstappen, naast 
het bestaand aanbod van het hotel. 
De kust heeft zelf natuurlijk ook 
zoveel te bieden: strand, duinen, dij-
ken, winkelstraten en terrasjes. Een 
deugddoende vakantie waar je nog 
lang van zult nagenieten! 
 

INBEGREPEN: 
• vervoer naar hotel Cajou vanuit de regio. (Voor de regio Oost-Vlaanderen  

voorzien we ophaling aan huis).
• 4 of 7 nachten in hotel Cajou op basis van volpension vanaf avondmaal dag  

1 tot en met lunch dag 8.
• OKRA-reisbegeleiding 
 
NIET INBEGREPEN: 
• Persoonlijke uitgaven 
• Eventuele toeristenbelasting
• Andere dranken
• Uitstappen
 

Hotel Cajou

VAKANTIES IN BELGIË

België de panne
Hotel Cajou 
De Panne is omringd door het strand en prachtige natuurgebieden, een uniek 
decor voor de mooiste wandelingen, kort of lang! Je kan uitrusten op tal van 
gezellige pleintjes in de binnenstad met kunstwerken uit de regio. Ga ook zeker 
eens naar de Esplanade met het statige standbeeld van Leopold I of wandel 
door het beeldenpark Beaufort. 
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VAKANTIES IN BELGIË

België Houffalize
Vayamundo
Even ontsnappen aan het hectische leven. Waar kan dat beter dan in de 
Ardennen? In Vayamundo Houffalize, gelegen in de uitgestrekte Ourthe-vallei, 
kom je helemaal tot rust. Heerlijk genieten, óf je zoekt net de actie op via onze 
avontuurlijke specials en mooie wandelingen.

Rustig ontwaken in de Ourthevallei. 
Een fikse ochtendwandeling door het 
heerlijk geurende dennenbos om 
daarna een stevig ontbijt te nemen in 
het gezellige buffetrestaurant! Het 
leven diep in de Belgische Ardennen 
neemt alle stress weg… Beloofd!
De boslucht wakkert de honger aan! 
Chef Olivier en zijn team weten wat 
gastronomie is. In restaurant Le 
Buffet is het heerlijk vertoeven op 
eigen tempo en op het grote terras 
van de Dine & Lounge geniet je van 
een lekker streekbiertje met zicht op 
de Ourthe. Frisdranken, bier en wijn 
zijn inbegrepen! 

Overdag zorgt je reisbegeleider voor 
een programma waar er voor ieder 
wat wils wordt voorzien, er kan lustig 
gewandeld worden of vertoefd in het 
binnenzwembad van het hotel.

Ook ’s avonds is er animatie voorzien 
met bv. een dansavond, quiz, magic 
avond,…

Kom gezellig met ons mee uitwaaien 
in de Ardennen!

04/06 tot 08/06/2023 (5d/4n)

€536
Toeslag singlekamer: € 70

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit Antwerpen (Berchem)
• 4 nachten in Vayamundo Houffalize
• Verblijf in vol pension met dranken bij de 

maaltijden (vanaf avondmaal op dag 1 tot en met 
middagmaal op dag 5)

• Bed- en badlinnen, toeristenbelasting

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 30

OKRA-Reisbegeleiding
Achilles van Hooydonk

Provincie Antwerpen
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VAKANTIES IN BELGIË

België oostkantons
Hotel Pip Margraff ****

Dag 1 Vertrek en bezoek aan St Vith
We vertrekken per autocar en houden 
op de heenreis een stop in het station 
van Luik-Guillemins, waar we na een 
koffie en koffiekoek een boeiende 
rondleiding krijgen. Hierna rijden we 
door naar onze bestemming in St Vith, 
maar niet vooraleer we onderweg nog 
stoppen voor een lunch in het dorpje 
Rodt. Vooraleer we onze intrek nemen 
in het hotel brengen we een bezoekje 
aan St Vith. 
Avondmaal en overnachting in hotel 
Pip Margraff.

Dag 2 Butgenbach en Monschau 
Glashutte
Na het ontbijt vertrekken we richting 
Butgenbach en brengen we een bezoek 
aan het viaduct, ooit gebruikt als set-
ting in de film ‘Slag om de Ardennen’. 
We maken nog een wandeling langs 
het meer vooraleer we ons middag-
maal daar nuttigen. 
In de namiddag rijden we door naar 
Monschau Glashutte waar we meer te 
weten komen over de ambacht 
glasblazen. 
Avondmaal en overnachting in het 
hotel

Dag 3 Kruidentuin 
en leisteengroeven in Recht
In de voormiddag brengen we een 
bezoek aan de kruidentuin Herba Sana. 
Herba Sana ligt op een terrein van 
2 hectare en omvat meer dan 120 
geneeskrachtige planten en een grote 
wilde zone met de typische flora van 

de biotoop van de Hoge Venen. De 
1 km lange didactische wandelroute 
kronkelt tussen de verschillende zones 
en leidt je op een ontdekkingstocht 
naar de buitengewone rol van genees-
krachtige planten voor het behoud van 
een goede gezondheid. 
Na de lunch rijden we door naar de lei-
steengroeven in Recht. In de leisteen-
groeve van Recht neemt een 800 m 
ondergronds parcours je mee op ont-
dekking naar de majestueuze blauwe 
rots, een van de oudste stenen van het 
land, en de indrukwekkende extractie-
ruimten. De geschiedenis van het dorp 
Recht (Sankt-Vith), gelegen in het zui-
den van de Duitstalige Gemeenschap, 
wordt vooral gekenmerkt door de win-
ning van leisteen (van de 18e tot de 
20e eeuw) en door het beroep van 
steenhouwer.Tijdens je bezoek maak je 
op interactieve manier kennis met de 
geologische en mineralogische 
geschiedenis van de streek, evenals 
met het gevaarlijke werk van mijnwer-
kers. In het museum krijg je de kans 
om gereedschappen en realisaties in 
blauwe hardsteen van Recht te ont-
dekken. 
Avondmaal en overnachting in het 
hotel

Dag 4 Malmedy en Bad-Munstereifel
Vandaag gaan we op ontdekking in 
Malmedy. De stad is gelegen in een 
groene omgeving waar de rivieren de 
Warche en de Warchenne samenvloei-
en. Tijdens het Ardennenoffensief in de 
Tweede Wereldoorlog werd dit stadje 

een triest dieptepunt van oorlogsmis-
daden. Na de lunch rijden we door 
naar Bad-Munstereifel. Het is een vak-
werkstadje uit een plaatjesboek. Het 
oude centrum ligt binnen de oude, 
grotendeels nog bewaard gebleven, 
stadsmuur, inclusief stadspoorten. 
Dwars door Bad Münstereifel loopt het 
riviertje de Erft, dat het geheel nog 
schilderachtiger maakt. Rondom liggen 
de uitgestrekte beboste heuvels van 
het Naturpark Hohes Venn – Eifel. 
Avondmaal en overnachting in het 
hotel

Dag 5 Terugreis
Na het ontbijt checken we uit bij het 
hotel. In de voormiddag brengen we 
een bezoek aan de hamrokerij in 
Montenau, waar we een rondleiding 
zullen krijgen door de rokerij. 
Na de lunch rijden we via Barrage de 
Gileppe door naar het stadje Eupen, 
waar we nog wat tijd voorzien om de 
stad te verkennen, winkeltjes of een 
terrasje te doen vooraleer we terug 
huiswaarts keren.

18/09 tot 22/09/2023 (5d/4n)

€1025
Toeslag singlekamer: € 124

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit Brussel
• 4 nachten in hotel Pip Margraff 4*
• Toegang tot het welnessbereik (zwembad, sauna, 

jacuzzi)
• Verblijf in vol pension (vanaf middagmaal op 
 dag 1 tot en met middagmaal op dag 5)
• Dranken bij het avondmaal inbegrepen

Niet inbegrepen
• Dranken bij de middagmalen
• Toeristenbelasting

Deelnemers Min. 30

OKRA-Reisbegeleiding
Marie-Louise Desaegher

Provincie Vlaams-Brabant

42 Oost-Kantons Vakanties in België 
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ZWITSERLAND FLIMS
Grand hotel Surselva ***

Flims is een droombestemming voor wandelaars, mountainbikers en cultuurlief-
hebbers. Droom weg bij het turkooisblauwe Caumasee op slechts 10 minuten 
wandelen van het hotel. 

Vanuit Flims kan je een adembene-
mend mooie wandeling maken langs 
vier van de zes meren in het gebied 
van Flims, Laax en Falera. Ook op cul-
tureel vlak word je in deze regio echt 
verwend. Bezoek Chur, de oudste stad 
van Zwitserland of grijp je kans en ga 
op zoek naar de bron van de Rijn.Je 
verblijft in Grand Hotel Surselva met 
luxueuze kamers en een wellness.

Ga mee cultuur opsnuiven in de 
omgeving van Flims! Met de panora-
matrein rijd je door de wondermooie 
Rheinschlucht, de Grand Canyon van 
Zwitserland. Je ontdekt ook Disentis, 
aan de voet van de Oberalppass. 
Vervolgens steek je een dag de grens 
over naar Liechtenstein en Oostenrijk. 
Bereid je tenslotte nog voor op een 
indrukwekkende treinrit van Filisur 
naar Davos. Deze mooie excursies zijn 
allemaal inbegrepen in onze reis.

Het hotel biedt ook een regiopas aan, 
hiermee bekom je grote kortingen op 
de liften, gratis vervoer met de lokale 
bus, gratis openbaar vervoer van Chur 
tot Disentis/Mustèr (60 km), korting op 
de toegang tot de Caumasee, korting 
op rafting en canyoning, korting op 
inkomgelden op verschillende attrac-
ties in de omgeving.

26/06/2023 tot 04/07/2023 (9d/8n)

€1429
Toeslag singlekamer: € 160

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit Antwerpen 

(opstap Berchem)
• 8 nachten in Grand hotel Surselva 3*
• Verblijf in all inclusive vanaf het diner op 

dag 1 tot en met het ontbijt op dag 9
• Excursiepakket zoals vermeld in programma 

inbegrepen (3x dagexcursie + 1x 
½dagexcursie) 

• Regiopas

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 35

OKRA-Reisbegeleiding
Jennifer Morgan

Provincie Antwerpen

05/09/2023 tot 12/09/2023 (8d/7n)

€1266
Toeslag singlekamer: € 140

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit Vlaams-Brabant
 (opstap Ternat/Vilvoorde/Huizingen)
• 7 nachten in Grand hotel Surselva 3*
• Verblijf in all inclusive vanaf het diner op  

dag 1 tot en met het ontbijt op dag 8
• Excursiepakket zoals vermeld in programma 

inbegrepen (3x dagexcursie + 1x 
½dagexcursie) 

• Regiopas

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 35

OKRA-Reisbegeleiding
Willy Debraekeleer

Provincie Vlaams-Brabant

05/09/2023 tot 12/09/2023 (8d/7n)

€1316
Toeslag singlekamer: € 140

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit de provincie 

West-Vlaanderen met ophaling aan huis 
• 7 nachten in Grand hotel Surselva 3*
• Verblijf in all inclusive vanaf het diner op  

dag 1 tot en met het ontbijt op dag 8
• Excursiepakket zoals vermeld in programma 

inbegrepen (3x dagexcursie + 1x 
½dagexcursie) 

• Regiopas

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 35

OKRA-Reisbegeleiding
Paul Logghe (W-VL)  

Provincie West-Vlaanderen

ALL-INCLUSIVE Verblijfsvakantie met excursies



44 Leysin Verblijfsvakantie met excursies 

zwitserland St. Moritz
Hotel Stahlbad ***

In het wondermooie St. Moritz beleef je een berg- en cultuurvakantie tussen de 
helderblauwe bergmeren en de indrukwekkende bergtoppen. Laat je verrassen 
door de majestueuze bergen van Engadin, vlakbij de Italiaanse grens. Je vindt 
hier eeuwenoude gletsjers, enorme bergtoppen, spectaculaire bergpassen, ver-
frissende bergmeren, rijke fauna en flora en zachte zomertemperaturen. Je ver-
blijft in hotel Stahlbad met binnenzwembad en wellness.

We bekomen in het hotel de regiopas, 
hiermee reis je gratis met het open-
baar vervoer, krijg je tot 65% korting 
op de Corvatsch, Diavolezza en 
Furtschellas kabelbaan, korting op het 
touwenparcours en verschillende 
andere activiteiten, gratis deel van 
het treintraject van de Rhätische Bahn 
tot Alp Grüm (Unesco werelderfgoed).

Ter plaatse heb je de mogelijkheid om 
deel te nemen aan excursies (faculta-
tief), geniet bijvoorbeeld van een 
apéro op de Corvatsch, maak een 
magische treinrit naar Bergün, reis 
met de trein naar Alp Grüm langs 
ongelofelijke landschappen en steek 
de grens over naar het schitterende 
Comomeer in Italië.

ALL-INCLUSIVE

29/08/2023 tot 05/09/2023 (8d/7n)

€1064
Toeslag singlekamer: € 140

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit Limburg (opstap 

Paal/Diepenbeek)
• 7 nachten in hotel Stahlbad 3*
• Verblijf in all inclusive vanaf het diner op dag 1 

tot en met het ontbijt op dag 8
• Regiopas

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Excursies

Deelnemers Min. 30

OKRA-Reisbegeleiding
Marc Segers

Provincie Limburg

44

Verblijfsvakantie
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Verblijfsvakantie met excursies

ZWITSERLAND Leysin
hotel fabiola ***

Leysin, een combinatie tussen ongelofelijke natuur, leuke uitstappen en vele 
wandelmogelijkheden.

Er valt altijd iets te beleven in Leysin. 
Het aanbod aan uitstappen is veelzij-
dig: Montreux, de wijngaarden van 
Lavaux, het meer van Genève, Aigle 
met middeleeuws slot en wijnmuseum 
en de zoutmijnen van Bex. Voor de 
wandelliefhebbers zijn er maar liefst 
250 km aan wandelpaden en voor de 
echte bergbeklimmers zijn er steile 
kalkrotsen die op de Dolomieten lij-
ken. Aan uitdagingen geen gebrek! 
Alles is snel en eenvoudig bereikbaar 
vanaf het hotel, al dan niet, met de 
inbegrepen regiopas.
 
We verblijven in het mooie hotel 
Fabiola, met vernieuwde kamers, 
salon en restaurant. Vanop het prach-
tige panoramisch zonneterras geniet 
je elke dag van een lekker aperitief.
We bekomen in het hotel de regiopas, 

hiermee heb je gratis toegang tot de 
schaatsbaan (materiaal niet inbegre-
pen), zwembad, minigolf en klimzaal, 
tennisvelden buiten (materiaal niet 
inbegrepen), squashterreinen (materi-
aal niet inbegrepen), de kabelbaan 
Leysin - La Berneuse, zetellift Leysin - 
Tête d’Aï , shuttle bus.

Volgende excursies staan op ons pro-
gramma:
• Daguistap naar de abdij  

Saint-Maurice en Fondation  
Pierre Giannadda

• Halve daguitstap naar de  
zoutmijnen van Bex

• Halve daguitstap naar het Swiss 
Vapeur Parc

• Halve daguitstap naar het kasteel 
van Aigle, enkele rit per trein van 
Aigle naar Leysin

11/09/2023 tot 19/09/2023 (9d/8n)

€1221
Toeslag singlekamer: € 160

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit Oost-Vlaanderen  

met ophaling aan huis
• 8 nachten in hotel Fabiola 3*
• Verblijf in all inclusive vanaf het diner op dag  

1 tot en met het ontbijt op dag 9
• Excursies zoals vermeld in het programma
• Regiopas

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 35

OKRA-Reisbegeleiding
Linda Feys & Guide De Corte
Mark Schouppe & Francine Van Den Broeck

Provincie Oost-Vlaanderen

ALL-INCLUSIVE

Provinciereis
Oost-Vlaanderen

terug naar 
Zwitserland
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06 tot 12/05/2023 (7d/6n)

€898
Toeslag singlekamer: € 127

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit provincie 

Antwerpen (opstap Berchem)
• 6 overnachtingen in ‘Le Domaine du Normont’ 3*
• Verblijf in vol pension met wijn en water bij de 

maaltijden (vanaf het avondmaal op dag 1 tot en 
met de lunch op dag 7)

• Uitstappen volgens programma
• Lokale Franstalige gids

Niet inbegrepen
• Andere dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 30

Provincie Antwerpen

Verblijfsvakantie met excursies

FRANKRIJK Dourdan
Le Domaine du Normont ***

Île-de-France is het historische hart van Frankrijk met als topattractie Parijs, de 
lichtstad. Maar deze regio bezit veel andere parels, zoals prachtige kastelen, 
voormalige abdijen, zijn koninklijke steden, de romantische parken en tuinen, 
maar ook bossen en plassen voor recreatieve activiteiten.

Vanuit Dourdan laten we je even proe-
ven van de rijkdom van dit Eiland Van 
Frankrijk, dat begrensd wordt door de 
Oise, Seine, Ourcq en Marne. En op de 
terugreis houden we nog even halt in de 
Champagnestreek! Laat die bubbels 
maar komen ...

Je verblijft in Hôtel Belambra “Le 
Domaine du Normont”, 55 km ten zuiden 
van Parijs. Het hotel ligt in een bebost 
park van 11 hectare aan de rand van de 
koninklijke stad Dourdan. Je zal genieten 
van de rustige en groene omgeving en is 
een ideale uitvalsbasis om de regio te 
verkennen. Maar ter plaatse heb je ook 
toegang tot alle sport- en recreatiemo-
gelijkheden van het domein (tennis, 
tafeltennis, jeu de boules, minigolf, ...). 
Je kan gaan wandelen op de vele paden 
die het regionale Park Haute Vallée de 
Chevreuse doorkruisen. 

Geplande en inbegrepen excursies
Dourdan in de Middeleeuwen 
(halve dag)
Met een gids ga je op verkenning door 
Dourdan. Het middeleeuwse kasteel van 
Dourdan dat in 1222 door Philippe 
Auguste werd gebouwd is een machtig 
fort dat werd gebouwd om de koninklij-
ke macht te verdedigen en te symboli-
seren. Het is geclassificeerd als een 
“Historisch Monument”. Je kan ook de 
kerk Saint Germain l’Auxerrois (12e en 
13e eeuw) met zijn indrukwekkende 
afmetingen ontdekken en de overdekte 
markt. 

Chartres (halve dag)
Chartres is bekend om haar op de 
Unesco-werelderfgoedlijst ingeschreven 
religieus bouwwerk: de Notre 
Damekathedraal. Met een gids bezoek je 
dit meesterwerk van gotische kunst. 
Deze belangrijke pelgrimsplaats, won-
derwel bewaard en met een mooie 
bouwkundige homogeniteit, geldt als 
één van de grootste gotische kathedra-
len van Frankrijk. 

Na het bezoek aan de kathedraal wan-
delen we nog even door de oude stad 
met talrijke oude huizen, bruggen, ...

Rambouillet (ganse dag)
Vandaag nemen we je mee naar 
Rambouillet, een kunst- en geschiede-
nisstad, genesteld in de zoom van het 
prachtige woud. 
Het kasteel van Rambouillet, het hoofd-
monumet van de stad, werd gebouwd in 
de 14e eeuw en werd in de 18e eeuw het 
buitenverblijf van koning Louis XVI. Deze 
burcht, presidentieel domein sinds 1896, 
ontvangt de Staatshoofden die in 
Frankrijk uitgenodigd zijn. Tijdens het 
bezoek kan je de schitterende marmer-
zaal, de prachtige eiken houtwerken en 
de decors in rococo en neo-Pompeïsche 
stijl ontdekken. Buiten wacht de wande-
laars een schitterend park, met grach-
ten, Franse en Engelse tuinen. 
‘s Namiddags breng je een bezoek aan 
de Bergerie Nationale. Deze werd in 1786 
door Lodelijk XVI opgericht met als doel 
de wolproductie en de landbouw in het 
land te verbeteren. De Bergerie 
Nationale is een echte plaats voor expe-
rimenten, opleiding en verspreiding van 
landbouwinnovaties en maakt je bewust 
van de biodiversiteit en de uitdagingen 
van duurzame ontwikkeling. Tijdens de 
rondleiding leer je de boerderij op een 
leuke en leerzame manier ontdekken. 
Aansluitend maak je een mooie koetsrit 
waarbij je kennismaakt met de dieren 
die op het landgoed leven.

Parijs (dagexcursie)
Uiteraard mag je een bezoek aan de 
lichtstad niet ontbreken. Tijdens een 
boottocht kunnen we al een aantal 
Parijse monumenten aanschouwen. 
Daarna trekken we er met de reisbege-
leider op uit om de stad verder te ver-
kennen.

Epernay en Cumières
Tijdens de terugreis houden we halt in 
Epernay ook wel de hoofdstad van de 

Champagne genoemd. De beroemdste 
champagnehuizen vind je midden in 
Epernay, op de Avenue de Champagne. 
Hier is een indrukwekkende straat waar 
de champagnehuizen worden afgewis-
seld door groene tuinen en kleinere 
vakwerkhuizen. Na het middagmaal in 
Cumières in restaurant le Caveau bren-
gen we een bezoek aan het champagne-
huis Daniel Etienne in Cumières. Na de 
rondleiding volgt er uiteraard een 
degustatie van deze heerlijke bubbels.
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NEDERLAND FRIESLAND
Strandhotel Vigilante & Strandhotel Makkum

Helemaal in het noorden vind je de grootste provincie van Nederland, Friesland, 
het meest gekend door de Elfstedentochten uit de vervlogen tijden.

Het strandhotel De Vigilante in 
Makkum waar we tijdens deze trip zul-
len verblijven is gelegen aan de rand 
van het IJsselmeer en nodigt zeker uit 
voor een rustige wandeling langs het 
strand of naar het haventje.

Om gedurende de trip naar Makkum 
even op adem te komen voorzien we 
een stop in Volendam waar we onze 
lunch nuttigen. Nadien rest er wel 
even tijd om op zoek te gaan naar his-
torische klederdracht, vissersboten en 
natuurlijk vinden we hier ook souve-
nirwinkeltjes. 

Een eerste uitstap naar Leeuwarden 
voor een stadswandeling met gids en 
een praamtocht met lunch aan boord. 
Om de dag af te ronden rijden we 
even door naar Moddergat, waar tij-
dens een zware storm 17 boten ver-
gingen en 83 dorpelingen omkwamen. 
Ter herdenking werd in 1958 op de 
zeedijk een monument opgericht. We 
bezoeken er ook even een museum.
Een bezoek aan Sneek en Hindelopen, 
twee Elfstedentochten mag ook zeker 
niet ontbreken.

Daar de streek heel bekend is voor 
zijn palingvisserij kunnen we het niet 
laten even kennis te maken met de 
vissers om vervolgens een bezoek te 
brengen aan het “mini-Bokrijk” 
Aldfaers Erf en te luisteren naar hun 
verhalen.

Op onze terugweg houden we nog 
even halt in Giethoorn waar we door 
de grachtjes van Giethoorn, onder de 
bruggetjes en langs de rietgedekte 
huizen varen. Voor we de laatste kilo-
meters huiswaarts rijden genieten we 
hier nog van een warme lunch.

21/05 tot 25/05/2023 (5d/4n)

€982
Toeslag singlekamer: € 52

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met ophaling aan huis
• 4 nachten in Strandhotel Vigilante & Strandhotel 

Makkum
• Verblijf in vol pension
• Verblijfstaksen

Niet inbegrepen
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 30

OKRA-Reisbegeleiding
Chris Mylle

Provincie Oost-Vlaanderen

Verblijfsvakantie met excursies



Verblijfsvakantie met excursies

FRANKRIJK Zuiders genieten in de Camargue
Kom en ontdek de charme van de Camargue: de zoutpannen bevolkt door roze 
flamingo’s, de wilde paarden, de Gallo-Romeinse arena’s ...

Verblijf in het hart van een levendig en 
gerenommeerd resort, met verbazing-
wekkende architectuur en een erfgoed-
label uit de 20e eeuw. Village Club La 
Grande-Motte is gelegen op 500 m van 
het strand en een jachthaven en 
beschikt over een bar, salon, Wifi ruim-
te, sportterreinen en petanque, ver-
warmd buitenzwembad, wellnessruim-
te, enz.
De kamers zijn uitgerust met airco, bal-
kon, verdeeld over 3 verdiepingen die 
allen bereikbaar zijn met een lift.
Maaltijden die inbegrepen zijn in de 
prijs staan vermeld in het programma: 
O = ontbijt, L = lunch, D = diner
Onvoorziene omstandigheden zoals 
weer, stakingen, enz… kunnen leiden tot 
noodzakelijke wijzigingen in het pro-
gramma.

Dag 1 België – La Grande Motte 
Vertrek vanuit de regio naar de lucht-
haven van Zaventem. Aankomst van de 
groep op de luchthaven van Marseille-
Provence. Transfer per bus naar de 
Village Club van La Grande-Motte. 
Onderweg stop voor de lunch in een 
lokaal restaurant. Installatie en avond-

maal in Village Club 3* de la Grande-
Motte. 

Dag 2 La Grande-Motte – Grau du Roi  
Ochtend: Vrije ochtend. Vrije tijd om de 
markt van La Grande-Motte te ontdek-
ken. 
Lunch in de Village Club. 
Namiddag: Boottocht langs de kust van 
La Grande-Motte naar Grau du Roi - 
Zonder gids - Zonder vervoer. De boot-
tocht begint in de jachthaven, 500 m 
van de Village Club. Tijdens deze tocht 
kan je de baai van Aigues Mortes ont-
dekken, Port Camargue bezoeken, de 
grootste jachthaven van Europa, Grau 
du Roi, de op één na grootste vissers-
haven van de Middellandse Zee, en La 
Grande-Motte, de stad van de futuristi-
sche gebouwen.

Dag 3 Arles – Baux-de-Provence 
Ochtend: Bezoek aan Arles, stad van 
Kunst en Geschiedenis, geklasseerd als 
Werelderfgoed. Ontdekking van de stad 
doorheen de verschillende tijdperken: 
Romeins, middeleeuws, renaissance en 
klassiek. 
Lunch in het restaurant.  

Namiddag: ontdekking van Les Baux-
de-Provence, een klein typisch 
Provençaals dorp dat op een rots is 
gebouwd. Dit dorp combineert een uit-
zonderlijk middeleeuws en renaissan-
cistisch erfgoed met een schat aan 
gastvrijheid en cultuur, waardoor het 
de vuurtoren van de Provence is. 

Dag 4 Nîmes – Pont-du-Gard  
Ochtend: Bezoek aan Nîmes waar u de 
emblemen van de stad zult ontdekken. 
Stop dan bij de Jardin de la Fontaine. 
Het is de eerste openbare tuin van 
Europa en bestaat uit twee land-
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27/05 tot 03/06/2023 (7d/6n)

€1566
Toeslag singlekamer: € 144

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Vlucht met Brussels Airlines van Brussel naar 

Marseille H/T
• Onmiddellijke beschikbaarheid van de kamers bij 

aankomst. Opgemaakte bedden bij aankomst.
• 7 overnachtingen in Village Club La Grande-

Motte 3*
• Onderhoud van de kamer in het midden en op 

het einde van de periode
• Formule volpension van lunch dag 1 tot ontbijt 

dag 8
• Inclusief welkomstdrankje en wijn bij de 

maaltijden
• Excursies en inkomgelden
• Lokale Nederlandstalige gids
• Toeristenbelasting

Niet inbegrepen
- Niet vernoemde maaltijden en dranken
- Persoonlijke uitgaven en fooien

Deelnemers Min. 30

OKRA-Reisbegeleiding
Caroline van der Mensbrugghe

Provincie Oost-Vlaanderen

schapsarchitecturen: een klassieke tuin 
uit de 17e eeuw en een mediterrane 
tuin in landschapsstijl. Panoramische 
rondleiding door de Romeinse stad, 
langs de beroemde arena. 
Lunch in het restaurant. 
Na de lunch verkennen we Pont du 
Gard, die op de Werelderfgoedlijst 
staat, maakte 2000 jaar geleden deel 
uit van een aquaduct dat 50 km lang 
water transporteerde door middel van 
de zwaartekracht. In een tijd waarin 
vragen worden gesteld over het beheer 
van water- en energiebronnen kom je 
tijdens een rondleiding alles te weten 
over de werking van het aquaduct en 
het genie van de Romeinse architecten.

Dag 5 Aigues-Mortes – Pont de Gau
Ochtend: Ontdekking van de middel-
eeuwse stad Aigues-Mortes. Een mid-
deleeuwse stad in het hart van de 
geschiedenis! Van de Constancetoren 
en de volledig bewaard gebleven ves-
tingmuren uit de 13e eeuw tot de boe-
tekapellen uit de 17e eeuw, van de 
zoutmoerassen met hun mozaïek van 
kleuren tot de wilde vijvers van de 
Camargue ... Laat je leiden door de 
geplaveide straten en ontdek de prach-
tige landschappen. 
Lunch in de Village Club. Na de lunch 
bezoek je het ornitologische van Pont 
de Gau. De unieke ontvangst- en obser-
vatievoorwaarden van het park maken 
het mogelijk u volledig onder te dom-
pelen in de wereld van de vogels. Gun 

jezelf een bijzonder moment en laat je 
verleiden door dit zeer bijzondere 
gebied en zijn natuurlijke rijkdommen.

Dag 6 Avignon
Ochtend: ontdekking van Avignon: de 
Place de l’Horloge, de Place du Palais 
des Papes, de Rocher des Doms met 
zijn adembenemend uitzicht op de Pont 
St Bénezet. Lunch in het restaurant. 
Namiddag: Bezoek aan het 
Pausenpaleis, dat tegelijkertijd een 
kolossale vesting en een weelderig 
paleis is. Het is het grootste gotische 
paleis ter wereld en biedt de bezoeker 
meer dan vijfentwintig zalen: de grote 
ceremoniële zaal, de schatkamers, de 

kapellen en de privé-appartementen 
met hun fabelachtige frescodecoraties. 
Deze excursie vereist een uur lopen en 
staan.

Dag 7: Camargue
Vertrek voor een groot Camargue 
festival.  
Bezoek aan een manade in een kar, 
stierenfokkerij, demonstratie van het 
werk van de gardisten. Paella maaltijd 
bij de Manade. 
Vrije namiddag
Dag 8 – Terugkeer naar België (O)
Vroeg ontbijt, transfer per bus naar de 
luchthaven van Marseille-Provence. 
Vertrek rond 7.00 uur om uiterlijk om 
9.30 uur aan te komen.
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FRANKRIJK LOIRE
La Ferté Imbault

Bezoek aan de kastelen van de Loire 
vanuit ‘La Ferté Imbault’ gelegen te 
Sologne in de Loirestreek.

Dag 1 Aankomst en check-in in ons 
verblijf. We verblijven op een kasteel-
domein in diverse logementen ver-
spreid over het kasteelpark. De maal-
tijden nemen we in het kasteelrestau-
rant.

Dag 2 Ontdekking van het ‘Domaine de 
la Sauldre. Na het middagmaal bezoek 
aan het kasteel ‘Chapelle D’angillon.

Dag 3 Bezoek aan ‘les caves à cham-
pignons de Bourrée’. In de namiddag 
bezoek aan ‘Chateau de Chenonceau’

Dag 4 Bezoek aan het ‘maison des 
étangs’ met het museum. Na de lunch 
bezoek aan het observatorium in 
Nancay

Dag 5 Bezoek aan het ‘Chateau de 
Menetau Salon en het zadelmuseum 
met ook een wijndegustatie. Na het 
middagmaal bezoek aan Bourges.

Dag 6 Bezoek aan het Middeleeuwse 
dorp Mennetou-sur-Cher. In de namid-
dag bezoek aan het ‘Chateau de 
Chambord.

Dag 7 Na het ontbijt en alvorens huis-
waarts te keren maken we nog een 
stop in Amiens. Van hieruit gaat het 
terug richting België.

28/05 tot 03/06/2023 (7d/6n)

€928
Toeslag singlekamer: € 127

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit provincie 

Vlaams-Brabant (opstap CM Leuven/Toptours 
Aarschot)

• 6 overnachtingen in Village club La Ferté 
Imbault’

• Verblijf in vol pension vanaf het diner dag 1 tot 
en met ontbijt dag 7

• Wijn bij het diner inbegrepen
• Uitstappen en inkomgelden volgens programma
• Lokale gidsen tijdens bezoeken en wandelingen

Niet inbegrepen
• Andere dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. X

OKRA-Reisbegeleiding
Edgard Van Roy

Provincie Vlaams-Brabant

Verblijfsvakantie met excursies
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01 tot 07/06/2023 (7d/6n)

€1542
Toeslag singlekamer: € 329

Inbegrepen
• Vervoer per luxeautocar gedurende de ganse 

reis, vertrek vanuit provincie Antwerpen (opstap 
Berchem)

• 6 overnachtingen in een 4*hotel in Dornbirn of 
omgeving 

• Verblijf in vol pension vanaf het diner dag 1 tot 
en met ontbijt dag 7

• Uitstappen en inkomgelden volgens programma
• Lokale gidsen tijdens bezoeken en wandelingen

Niet inbegrepen
• Dranken bij de maaltijden
• Middagmaal op dag 1 en dag 7
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Lieve Janssens

Provincie Antwerpen

DUITSLAND BODENSEE
LINDAU - BREGENZ - RIJNWATERVAL - ST. GALLEN – BREGENZERWALD – SALEM - 
MAINAU – LIECHTENSTEIN
De Bodensee is het meer dat grenst aan Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De 
oever is 273 km lang, waarvan 173 km op Duits grondgebied. Het is met een 
oppervlakte van 536 km² het grootste meer van Duitsland. Dankzij het zachte 
klimaat met wijngaarden, fruitbomen en tropische plantengroei, lijkt het zelfs 
een zuidelijke zee

Dag 1 België – Dornbirn 
Vanuit België richting Duitsland/
Oostenrijk. Onderweg voorzien we de 
gebruikelijke stops, met gelegenheid tot 
maaltijd. Verder naar Dornbirn. 
Avondmaal en logies.

Dag 2 Bregenz, Lindau, Pfänderbahn 
In Bregenz nemen we de boot richting 
Lindau een plaats van absolute roman-
tiek, zijn haven, zijn promenade. 
Rondleiding doorheen de oude stad  
(max 1 uur) 
Na de lunch per kabelbaan naar de 
Pfänderberg (1064m) boven de stad 
Bregenz, met uitzicht over de Bodensee, 
het Zwarte Woud en de Alpen. 

Dag 3 Rijn-watervallen – Sankt Gallen: 
Stiftskirche St. Gallus & 
Stiftsbibliothek
Met de autocar naar de watervallen van 
de Rijn, de grootste en meest indruk-
wekkende watervallen van Europa. 
Bezoek + korte rondvaart. 
Namiddag : Bezoek Sankt Gallen. 

Begeleid bezoek aan de Stiftskirche 
St. Gallus & Stiftsbibliothek, één van de 
grootste kloosterbibliotheken van de 
wereld. 

Dag 4 Bregenzerwald – 
Krippenmuseum – Rolls Royce Museum 
- Kaasmakerij 
In Dornbirn bezoek aan het kerststal-
lenmuseum met stukken uit de ganse 
wereld. Nadien geleid bezoek aan het 
Rolls-Royce Museum (één van de groot-
ste ter wereld),ondergebracht in een 
voormalige textielfabriek. Vervolgens 
via de Bödele Pass, met prachtig uit-
zicht op het Bregenzer Wald. Lunch met 
specialiteit uit de streek. Daarna bezoek 
aan de Käsestrasse Bregenzer Wald met 
degustatie. 

Dag 5 Salem bezoek abdij - Mainau 
bloemeneiland 
Na het ontbijt rijden we naar Salem. 
Midden in een 17ha groot park liggen de 
700 jaar oude gebouwen die nu het Slot 
Salem vormen. Het was één van de 
belangrijkste cistercïenzerkloosters van 
Duitsland. We maken er een geleide 
wandeling. Na het middagmaal naar 
Unteruhldingen, vervolgens per boot 
naar het bloemeneiland Mainau. 

Bezoek aan de wereldberoemde tuinen 
die zich over een oppervlakte van circa 
4 hectare uitstrekken (bomen planten, 
bloemen en het barokslot uit de 13° 
eeuw, dat nog altijd in het bezit is van 
de Graaf & Gravin de Bernadotte (ver-
bonden met Zweedse koningshuis). 
Begeleide wandeling doorheen het 
domein (max 1 uur).

Dag 6 Liechtenstein 
Ontbijt in ons hotel. Bezoek aan de 
Schattenburg/Feldkirch wandeling 
doorheen de burcht met korte wande-
ling doorheen het stadje.
In de namiddag bezoek aan Vaduz/
Liechtenstein  
Rondrit met mini City-train (Städtle + 
Wingert Tour). Bezoek aan de 
„Fürtslichen Weinberg” met kleine 
degustatie. (circa 60 min) daarna vrije 
tijd in het centrum van Vaduz.

Dag 7 Dornbirn – België 
Na een stevig ontbijt keren we via de 
Zwitserse en Franse autowegen terug 
naar België. Onderweg houden we de 
gebruikelijke stops voor de maaltijden.

Verblijfsvakantie met excursies



FRANKRIJK Normandië
hotel Tulip Inn Honfleur ***
Normandië kent een rijke en woelige geschiedenis. Alleen al om die reden is een 
rondreis door deze prachtige regio de moeite waard. Maar de streek biedt 
daarnaast nog zo veel meer, dat het met recht een van de populairste 
vakantiebestemmingen is in Europa. Het landschap en ook zijn mooie kuststreek 
is prachtig. Een andere reden om Normandië te bezoeken, is het heerlijke eten en 
drinken. Echte fijnproevers kunnen hun hart ophalen, want er zijn vele 
smakelijke typisch Normandische producten.

04/06 tot 09/06/2023 (6d/5n)

€999
Toeslag singlekamer: € 237

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit provincie 

Limburg (opstap Paal/Diepenbeek)
• 5 overnachtingen in hotel Tulip Inn Honfleur 3*.
• Verblijf in vol pension vanaf de lunch op dag 1 

tot en met het lunchpakket op dag 6
• Uitstappen volgens programma met lokale 

Franstalige gidsen

Niet inbegrepen
• Dranken bij de maaltijden (behalve 1 glaasje wijn 

tijdens het diner)
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Carlo Peters 

Provincie Limburg
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Verblijfsvakantie met excursies

Op de eerste dag vertrekken we reeds 
vroeg in de ochtend met de autocar 
richting Honfleur, waar we de komen-
de 6 dagen ook zullen verblijven. We 
kunnen elke avond genieten van een 
3-gangenmenu in het hotel met een 
glaasje wijn. Hotel Tulip Inn Honfleur 
is een charmant hotel kortbij het 
stadscentrum en biedt een panora-
misch uitzicht over de Pont de 
Normandie. Het hotel beschikt over 
een verwarmd buitenzwembad, sauna 
en hammam. Er is gratis wifi beschik-
baar in de kamers.

Dag 1 Vertrek vanuit Limburg per 
autocar richting Honfleur. Na de lunch 
bezoeken we met een gids het char-
mante havenstadje Honfleur, geken-
merkt door huizen met voorgevels 

bedekt met leien. Vrije tijd en vervol-
gens terug naar het hotel voor het 
avondmaal.

Dag 2 Na het ontbijt, uitstap aan 
Arromanches les Bains met een 
bezoek aan de 360° circular cinema. 
Hierna verder tot de restanten van 
Mulberryhaven. We brengen ook nog 
een bezoek aan de Batterie van 
Longues sur Mer.  
Na de lunch gaat het tot de 
Amerikaanse begraafplaats van 
Colleville sur Mer.

Dag 3 Vandaag ontdekken we de 
mooie stad Bayeux met een gids. Na 
de lunch brengen we een bezoek aan 
de aan Tapisserie de Bayeux met 
audiofoons, een absolute must als je 
in Normandië bent. Hier mag een 
beetje vrije tijd ook zeker niet ontbre-
ken.

Dag 4 We brengen een bezoek aan 
Caen met gids. Na de lunch rijden we 
naar een Cidrerie waar we achter de 
schermen mogen meekijken. 
Natuurlijk mag een Calvados degusta-
tie hier ook niet ontbreken.    
         
Dag 5 Als kers op de taart mag een 
bezoek aan de Mont Saint Michel tij-

dens deze vakabtie zeker niet ontbre-
ken. De Mont Saint-Michel is gebouwd 
op een rotsachtig eilandje.  Door de 
eeuwen heen zijn hier allerlei archi-
tectonische juweeltjes aangelegd: de 
pre-romaanse kerk, de abdijkerk uit 
de 11e en 15e eeuw, en de romaanse 
en gotische kloostergebouwen. Na de 
lunch wordt er nog vrije tijd voorzien.

Dag 6 Vooraleer we huiswaarts rijden 
stoppen we nog voor een bezoek aan 
Etretat waar we ons lunchpakket kun-
nen nuttigen. Rond 14u30 vatten we 
onze terugreis naar België aan.



NEDERLAND VALKENBURG
Enjoyhotel Riche

In het Nederlands Zuid-Limburgse Heuvelland vinden we de toeristische trek-
pleister Valkenburg, gekend voor zijn historische stadskern, maar vooral voor 
zijn mergelgrotten.

Het hotel Riche bevindt zich op een 
400 meter van de oude stadskern en 
met zijn 55 kamers komt het over als 
“gemoedelijk”, klaar om ons te ont-
vangen.

zelf nog op verkenning te gaan of te 
genieten op één van de vele terrasjes.
Eens in het Limburgs heuvelland ben 
je min of meer verplicht een bustocht 
te maken door de omgeving en dat is 
natuurlijk ook voorzien.

De Duitse stad Monchau is hier niet 
ver vandaan, zeker een bezoek waard. 
We combineren dit met een bezoek 
aan het mosterdmuseum voor een 
geslaagde dag.

Aan de Maas vind je de stad 
Maastricht waar het verleden en het 
heden elkaar afwisselen. Eerst verken-
nen we de stad met een treintje om in 
de namiddag de meest markante 
plaatsen te bezoeken met een gids. 
Let wel, tijd voor een drankje moet 
natuurlijk ook kunnen.

11 tot 15/06/2023 (5d/4n)

€831
Geen toeslag singlekamer

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen en met ophaling aan huis
• 4 overnachtingen in Enjoyhotel Riche
• Verblijf in vol pension 
• Dranken bij het diner 
• Uitstappen volgens programma

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken bij de lunch

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Desire Dierick

Provincie Oost-Vlaanderen

Je kan toch nooit Valkenburg verlaten 
zonder een mergelgrot te bezoeken. 
Onze keuze viel op de Gemeentegrot 
waar we ons met een treintje door-
heen laten voeren om de prachtige 
muurtekeningen te bewonderen. Voor 
we huiswaarts keren rijden we nog 
even naar Sittard voor de lunch, een 
korte stadswandeling en sluiten we de 
dag af met een koffie.

Na de lunch in het hotel maken we 
een stadswandeling met gids als eer-
ste kennismaking om dan eventueel 

Verblijfsvakantie met excursies
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DUITSLAND TRIER EN OMGEVING
hHotel Fourside Plaza Trier ****

Dag 1 Via Luik en Luxemburg rijden we 
naar Trier. Na hotel incheck en lunch 
maken we in de namiddag kennis met 
het centrum van de stad, met oa. De 
Hauptmarkt, Dom en Liebfrauenkirche 
Basilica, kurfürstliches Palais, Tuin, 
Kaiserthermen en Viehmarkt. 
Avondmaal en overnachting in het 
Foursides Plaza hotel.

Dag 2 Na het ontbijt maken we een 
wandeling aan de Noordzijde van de 
stad. Hier vinden we de Porta Nigra, 
Simeonstift, Sankt Paulinskirche en 
Sankt Maximinskirche. Na de lunch 
verkennen we de omgeving van Trier 
met onze autocar. We rijden terug 
naar het hotel waar we ons diner zul-
len nuttigen.

Dag 3 Na het ontbijt en uitchecken uit 
het hotel rijden we met de bus langs 
de Moezel naar Wasserbilig. 
Vervolgens langs de Saurer naar 
Echternach waar we zullen lunchen. 
Via het binnenland van het 
Groothertogdom Luxemburg en Burg 
Reuland naar Sankt Vith.

We verblijven in het Fourside Plaza 
hotel net buiten het centrum van 
Trier. Het moderne hotel bevindt zich 
aan de oever van de Moezel. Het his-
torische centrum ligt op ongeveer 
3 km afstand, leuk voor wie nog een 
mooie avondwandeling wil maken. 

12 tot 14/06/2023 (3d/2n)

€465
Toeslag singlekamer: € 95

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit provincie Antwerpen 

(opstap Turnhout/Brasschaat/Berchem)
• 2 nachten in hotel Fourside Plaza Trier 4*
• Verblijf in vol pension 

Niet inbegrepen
• Dranken bij de maaltijden
• Verblijfstaks

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Mil Blancquaert

Provincie Antwerpen
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Verblijfsvakantie met excursies
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Verblijfsvakantie met excursies

fRANKRIJK Ile de Ré
hotel Elegance Plaisir ****
Île de Ré is een prachtig eiland gelegen in het departement Charente-Maritime. 
Het eiland Île de Ré wordt met het platteland verbonden door middel van een 
brug en is dus makkelijk te bereiken. Je kunt er genieten van fijne stranden, 
gezellige stadjes en mooie zoutmoerassen en het vormt daarom de perfecte 
vakantiebestemming! Een mooi gevarieerd programma werd uitgewerkt voor 
een prachtig bezoek aan deze streek.

Dag 1 Aankomst per autocar naar ons 
verblijfshotel alwaar we verwelkomd 
worden in de mooie tuin met een wel-
komstdrankje. Hierna nuttigen we een 
gastronomisch avondmaal en kunnen 
we uitrusten van de busreis.

Dag 2 Na het ontbijt rijden we naar 
het dorpje La Flotte, welk we met een 
lokale gids zullen bezoeken. Na het 
middagmaal aan de haven, rijden we 
door naar Saint Clément des Baleines. 
 

Dag 3 Bezoek aan verscheidene wijn-
kelders. Deze regio is ook gekend voor 
zijn lekkere wijn en cognac. Een 
degustatie kan hierbij niet ontbreken. 
Na de lunch met de autocar richting 
La Rochelle, waar we de oude stad en 
haven zullen bezoeken. We dineren 
aan de haven van La Rochelle.

Dag 4 Na het ontbijt rijden we met 
onze autocar richting Loix, het klein-
ste dorp van het eiland, begrensd 
door de Atlantische Oceaan, de Fier 
d’Ars en de zoutmoerassen, waaraan 
we ook een bezoek brengen. We 
lunchen aan onze volgende stop, Saint 
Martin de Ré. Na de lunch brengen we 
een bezoek aan deze havenstad, waar 
we heel wat UNESCO werelderfgoed 
vinden. We krijgen nog een beetje 
vrije tijd om te shoppen of een terras-
je te doen. Avondmaal in het hotel.

Dag 5 Op weg naar Rochefort, bege-
leid bezoek aan de ‘stad van de oes-
ters’, met ook hier een degustatie. 

18 tot 23/06/2023 (6d/5n)

€1522
Toeslag singlekamer: € 437

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit provincie Vlaams-

Brabant (opstap Vilvoorde/Ternat/Huizingen)
• 5 nachten in hotel Elegance Plaisir 4*
• Verblijf in vol pension met wijn bij de maaltijden 
• Uitstappen zoals vermeld in het programma met 

lokale gids

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Andere dranken bij de maaltijden
• Toeristenbelasting

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Philippe Thollebeek

Provincie Vlaams-Brabant

We sluiten de dag af met een bezoek 
aan de citadel van Château d’Oléron, 
een populaire toeristische plaats van-
wege zijn indrukwekkende ligging en 
architectuur. 
Avondmaal in het hotel.

Dag 6 Na het ontbijt checken we uit en 
vatten we onze terugreis aan.



5756

duitsland Odenwald
hotel Wiesengrund ***

Dag 1 Vertrek per autocar. Check-in en 
avondmaal in het hotel

Dag 2 In de voormiddag bezoeken we 
het stadje Lindenfels dat wordt 
beheerst door zijn burchtruïne. Deze 
burcht werd omstreeks 1100 gebouwd 
en biedt tevens een prachtig panora-
misch uitzicht over stad en omgeving. 
Na het middagmaal brengen we een 
bezoek aan het stadje Erbach waar we 
na een stadsbezoek ook het ivoormu-
seum zullen ontdekken. Door naar 
Michelstadt; In dit oud middeleeuws 
stadje staat een in vakwerk gebouwd 
Stadhuis (1484) dat geldt als een van 
de oudste en mooiste van Duitsland. 
Michelstadt is tevens de hoofdplaats 
van het Odenwald.

Dag 3 Na het ontbijt vertrekken we 
richting Miltenberg (aan de Main). Dit 
mooie romantische stadje in het 
beboste dal van de Main was in de 12e 
eeuw een tol -station van de keurvor-
sten van Mainz , langs de handelsroute 
van Frankfurt naar Nürenberg. Het 
oude stadsdeel is een lange winkel-
straat vol vakwerkhuizen. Ze ligt tus-
sen 2 stadspoorten en loopt tevens 
over het prachtige marktplein. 
Door naar het Barok-stadje Amorbach 
waar we de abdijkerk bezoeken met 
een orgelrecital en daarna brengen we 
een bezoek aan de abdij en de biblio-
theek (30.000 boeken).

Dag 4 We bezoeken Heidelberg, deze 
oude universiteitsstad (met de oudste 
universiteit van Duitsland) die prachtig 
gelegen is aan de Neckar. De stad bezit 

25 tot 30/06/2023 (6d/5n)

€799
Toeslag singlekamer: € 47

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit provincie 

Vlaams-Brabant (opstap Vilvoorde/Ternat/
Huizingen)

• 5 overnachtingen in hotel Wiesengrund 3*
• Verblijf in vol pension 
• Uitstappen volgens programma

Niet inbegrepen
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Marijke Peeters

Provincie Vlaams-Brabant

twee merkwaardigheden die ontegen-
sprekelijk samen “het” beeld van 
Heidelberg wereldberoemd hebben 
gemaakt : de burchtruïne (1400-1619) 
die boven de stad uittorent (bezoek 
enkel aan de buitenkant) en de oude 
stenen bogenbrug over de Neckar (de 
oude toegangsweg). Na het middag-
maal maken we een boottocht op de 
Neckar van Heidelberg naar 
Neckarsteinach.

Dag 5 We volgen deels de “Duitse Wijn 
route “ en bezoeken SPEYER : (Spiers 
in het Nederlands), aan de Rijn gele-
gen stad met 2 merkwaardige monu-
menten: de “Oude Poort” en de groot-
ste bewaarde keizerlijke kathedraal 
“Dom” in romaanse stijl ter wereld en 
haar crypte, gesticht in 1030 door de 
Saalische Keizer Konrad II en ingewijd 
in 1061. Vervolgens naar Bad Dürkheim. 
Deze stad werd laatst zwaar getroffen 
door het geallieerden bombardement 
van 1945. De bijzonderste monumen-
ten zijn de abdijruïne, kerken en het 
grootste wijnvat ter wereld (restau-
rant). Na de lunch brengen we een 
bezoek aan een wijnboer (Winzer) en 
kelder. Hier wordt ons een wijnproeve-
rij aangeboden.

Dag 6 We brengen een beknopt bezoek 
aan de stad Worms. Met een korte 
stadswandeling langs Evangelische 
Kerk en het Martin Luther monument 
(1868) met de beroemde woorden door 
hem uitgesproken op de Rijksdag “Hier 
sta ik, ik kan niet anders. God sta me 
bij. Amen”. Via het Heylshof (1884) (nu 
museum) beëindigen we ons bezoek. 

We nuttigen nog een middagmaal op 
een terras langs de Rijn. Het restau-
rant “Hagenbrau” heeft binnenin zijn 
eigen brouwerij. We vatten onze terug-
reis aan langs de autowegen via 
Koblenz, Kerpen, Aachnerland 
(stopplaats) en Luik.

Verblijfsvakantie met excursies
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Frankrijk Haute Savoie
VILLAGE CLUB de MORZINE ***
De Haute Savoie in Frankrijk zal je verbazen door de schitterende groene vallei-
en, afwisselende landschappen, indrukwekkende bergtoppen en majestueuze 
meren. Deze regio tussen Zwitserland en Italië, tussen het meer van Genève en 
de Mont Blanc is een zeer gastvrije streek met idyllische dorpjes, historische 
steden en een uitzonderlijk cultureel erfgoed. Je verblijft in het bergdorp Morzine 
in een charmant driesterrenhotel met wellness. 

Dag 1: Aankomst in het hotel

Dag 2 Morzine – Montriond le Lac
Verken het oude centrum en de oude 
wijken van het bergdorp Morzine, 
genesteld in de Alpen tussen de ber-
gen en de bossen. Na de lunch in het 
hotel ontdek je Montriond le lac, de 
Lindarets, een typisch alpengehucht 
uit de Haute-Savoie. Het prachtige 
meer van Montriond le lac is het op 
twee na grootste van het departe-
ment. 

Dag 3 Annecy
Rondleiding door de oude stad van 
Annecy. Wandel door de historische 
straten en ontdek de grote geschiede-
nis maar ook de kleine anekdotes van 
het Venetië van de Alpen. Na de lunch 
in een restaurant geniet je van een 
rondvaart op het meer van Annecy om 
zo de weelderige landschappen tussen 
het meer en de bergen te ontdekken. 
Nadien is er nog een beetje vrije tijd 
in de stad.

01 tot 07/07/2023 (7d/6n)

€1041
Toeslag singlekamer: € 144

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit provincie 

Antwerpen (Opstap CM Mechelen)
• 6 overnachtingen in Village club de Morzine 3*
• Verblijf in vol pension, incl. wijn aan tafel
• Uitstappen volgens programma
• Lokale Nederlandstalige gids
• Lunch tijdens de heen- en terugreis
• Verblijfstaks

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven en fooien
• Niet vermelde maaltijden en dranken

Deelnemers Min. 30

OKRA-Reisbegeleiding
Mia Jacobs

Provincie Antwerpen

Dag 4 Yvoire – Château de Ripaille
Vandaag verken je het middeleeuwse 
dorp Yvoire, een oud vissersdorp. 
Stenen huizen met houten balkons, 
steegjes versierd met blauwe regen 
en geraniums, dit is Yvoire, de parel 
van het Meer van Genève. Het is een 
van de mooiste dorpen van Frankrijk. 
Na de lunch krijg je een rondleiding in 
het Château de Ripaille, gelegen tus-
sen Thonon en Evian aan de oevers 
van het meer van Genève. Vandaag 
produceert Ripaille een AOC-wijn die 
je met genoegen zal proeven.

Dag 5 Vrije voormiddag - Wandeling
In de voormiddag geniet je van een 
beetje vrije tijd. Je kan de markt van 
Morzine verkennen. Na de lunch in het 
hotel maak je een wandeling over het 
pad van de Dérèches dat langs de 
rivier loopt.

Dag 6 Les Gets - Evian
Laat je verrassen door het mechani-
sche muziek museum van Les Gets. 

Na de lunch maak je een cruise in 
Evian op een electro-zonneboot naar 
de watertuinen van Pré Curieux. Na 
een rondleiding door de tuinen keer je 
met de boot terug naar Evian en heb 
je nog wat vrije tijd in de stad.

Dag 7 Terugkeer naar België na het 
ontbijt

Verblijfsvakantie met excursies
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Leiwen is een aantrekkelijk dorp aan de oever van de Moezel in de deelstaat 
Rijnland-Palts. Het zeer rustig gelegen vakantiedorp ligt middenin de wijn-
gaarden. De vakantiebestemming is zeer aantrekkelijk door zijn rustig karakter.

Een citytrip Amsterdam, de hoofdstad 
van Nederland, is een aanrader voor 
al wie van cultuur, natuur en shoppen 
houdt. Gelegen aan de monding van 
de Amstel, dankt deze stad haar naam 
aan een dam die in de 13e eeuw werd 
aangelegd in de Amstel. Amsterdam 
groeide tijdens de Gouden Eeuw uit 
tot één van de belangrijkste haven- 
en handelssteden ter wereld. Het is 

7 tot 10/07/2023 (4d/3n)

€951
Toeslag singlekamer: € 369

Inbegrepen
• Vervoer per trein met vertrek vanuit station 

Antwerpen (incl. Elk Belgisch station ticket)
• 3 overnachtingen in hotel Kimpton de Witt 4*
• Verblijf in half pension 
• Uitstappen: rondvaart op de grachten, ticket 

openbaar vervoer, toegang Anne Frank museum, 
toegang Rijksmuseum, toegang Van Gogh 
museum

Niet inbegrepen
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven
• Niet vermelde maaltijden

Deelnemers
Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Antoon Deckers

Provincie Limburg

Verblijfsvakantie met excursies

nederland amsterdam
hotel Kimpton de Witt ****

nu nog steeds een trekpleister voor 
mensen uit alle wereldstreken.

Tijdens je citytrip Amsterdam mag een 
bezoek aan gerenommeerde musea 
als het Museum Anne Frank, 
Rijksmuseum, en het Van Gogh 
Museum niet ontbreken. Een wande-
ling in de binnenstad leidt je langs 
verschillende beschermde stadsge-
zichten, zoals de grachtengordel, die 
sinds 2010 op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst prijkt. Ook een 
rondvaart op de grachten mag uiter-
aard niet ontbreken.

We verblijven in het mooie hotel 
Kimpton de Witt, gelegen in hartje 
Amsterdam, op 300 meter van het sta-
tion Amsterdam Centraal. Het hotel 
beschikt over 274 kamers, die allen 
beschikken over gratis WiFi. In de 
lobby kun je gratis thee inschenken bij 
de theehoek. ‘s Ochtends genieten we 
hier van een zeer uitgebreid ontbijt-
buffet.
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DUITSLAND OST-FRIESLAND
hotel Best Western Frisia ****

Ostfriesland is een streek in het uiterste noordwesten van de Duitse deelstaat 
Nedersaksen, grenzend aan de Waddenzee in het noorden en aan de 
Nederlandse provincie Groningen in het westen. De gronden bestaan er vooral 
uit veen. De hele dag klinkt hier vriendelijk ‘Moin, moin’.

Dag 1 Vlak bij de grens met Duitsland 
ligt het idyllische vestingstadje 
Bourtange, waar de tijd lijkt te hebben 
stil gestaan. In de historische panden 
rond de markt hebben zich musea, 
winkels en restaurants gevestigd. Na 
een heerlijke koffietafel maken we 
een wandeling door het stadje en 
komen alles te weten over de geschie-
denis van de vesting. In de late 
namiddag rijden we naar het kasteel 
Evenburg, een waterslot, dat in het 
midden van de 17de eeuw gebouwd 
werd door Erhardt Ehrentreuter. In de 
19de eeuw liet Graaf van Wedel het 
verwaarloosde kasteel verbouwen. Nu 
is het in het bezit van de regio Leer. 
De kasteeltuin is van oudsher voor 
iedereen geopend wat erg gewaar-
deerd wordt door de vele bezoekers.

Dag 2 Vandaag verkennen we Leer, het 
toeristencentrum van zuidelijk 
Ostfriesland. We maken een haven-
rondvaart en een wandeling door de 
oude stad en brengen een bezoek aan 

het bekendste gebouw, het histori-
sche stadhuis uit 1894. In de loop der 
jaren is in Ostfriesland een heel eigen 
theecultuur ontstaan. In de 17de eeuw 
brachten handelaars de thee vanuit 
Nederland naar deze regio. 
Aanvankelijk werd thee als een medi-
cijn verkocht, maar al snel won het 
aan populariteit en in de 18de eeuw 
werd thee zelfs dé nationale drank. 
Oost-Friezen hebben een eigen thee-
ceremonie en drinken vier tot vijfmaal 
per dag drie kopjes thee. Zo’n Oost-
Friese theeceremonie is een waar 
genot om eens zelf te beleven. 
Aansluitend kunnen we nog even ver-
pozen in de stad.

Dag 3 Na het ontbijt brengen we een 
bezoek aan het Emssperrwerk, de 
grootste stormvloedkering van 
Duitsland. Deze bezienswaardigheid is 
te vergelijken met de Nederlandse 
Deltawerken. Een videopresentatie en 
uitleg met een werkend schaalmodel, 
in de moderne bezoekersontvangst-

09 tot 12/07/2023 (4d/3n)

€627
Toeslag singlekamer: € 72

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit  

provincie Antwerpen (opstap Turnhout/
Brasschaat/Berchem)

• 3 overnachtingen in hotel Best Western Frisia 4*
• Verblijf in vol pension 
• Uitstappen volgens programma

Niet inbegrepen
• Dranken bij de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 30

OKRA-Reisbegeleiding
Mil Blancquaert

Provincie Antwerpen

ruimte, worden gevolgd door een 
rondleiding over het Sperrwerk zelf. 
Via Emden rijden we naar Greetsiel. 
Emden, Duitslands westelijkste haven-
stad, is nauw met de zee en de Ems 
verbonden. De oude binnenhaven met 
haar museumschepen strekt zich uit 
tot in het hart van de stad. Het vis-
sersdorp Greetsiel leeft van het toe-
risme en de garnalenvisserij. Met 
prachtige winkelpandjes is het auto-
vrije centrum van het dorp bijna een 
museumdorp. 

Dag 4 Met de valiezen in de bus ver-
trekken we naar Papenburg dat als 
veenkolonie gesticht is en uitgroeide 
tot een scheepsbouwcentrum. Hier 
gaan we op bezoek bij de oceaanreu-
zen van de Meyer Werft. Na het 
bezoek keren we huiswaarts.

Verblijfsvakantie met excursies
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DUITSLAND LEIWEN
hotel Eurostrand ****
Leiwen is een aantrekkelijk dorp aan de oever van de Moezel in de deelstaat 
Rijnland-Palts. Het zeer rustig gelegen vakantiedorp ligt middenin de wijn-
gaarden. De vakantiebestemming is zeer aantrekkelijk door zijn rustig karakter.

Tijdens deze midweek maken we ook 
een daguitstap naar Metz met een 
stadswandeling en wat vrije tijd, en 
brengen we een bezoek aan Trier en 
Bernkastel. 1 namiddag is er een groot 
taartenbuffet voorzien, specialiteit 
van het hotel.

Verblijf: Je logeert in een vakantiehuis 
met hotelservice. Lakens, handdoeken 
en dagelijks kameronderhoud zijn 
inbegrepen. Bowling, petanque, mini-
golf, zwembad en sauna zijn gratis te 
gebruiken!

28/08 tot 01/09/2023 (5d/4n)

€736
Toeslag singlekamer: € 62

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit provincie 

Limburg (opstap Paal/Diepenbeek)
• 4 overnachtingen in hotel Eurostrand 4*
• Verblijf in all inclusive
• Uitstappen volgens programma

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
André Spelmans en Ria Coenen

Provincie Limburg

ALL-INCLUSIVE

Verblijfsvakantie met excursies
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Verblijfsvakantie met excursies

frankrijk Hauts-de-France
hotel Mercure Abbeville centre ****

Maar je hoorde zeker ook al over de 
Opaalkust en Les-Deux-Caps (Cap Blanc-
Nez en Cap Gris-Nez), van waarop je bij 
mooi weer de krijtrotsen van Dover kan 
zien. Iets verderop langs de kust ligt 
Boulogne-sur-Mer, Frankrijks grootste 
vissershaven, met een hoger gelegen 
prachtige oude stad. Naar Boulogne-sur-
Mer ga je vooral voor een bezoek aan 
Nausicaá, het indrukwekkende, grootste 
zeeaquarium van Europa. 

Nog iets meer naar het zuiden ligt het 
gebied van de Somme. De baai van de 
Somme is een boeiend gebied van dui-
nen, moerassen, charmante vissersdorp-
jes en aangename badplaatsen. Meer 
landinwaarts ligt Amiens, de hoofdstad 
van dit gebied en vooral bekend voor 
zijn grote gotische kathedraal en zijn 
drijvende tuinen op en langs het water. 

Tijdens een 4-daagse reis gaan we deze 
regio ontdekken en genieten van de rijke 
geschiedenis en cultuur, van de veras-
sende landschappen en de prachtige 
natuur. Reis je mee?

Programma:
Dag 1: Na een ochtendbusreis met een 
koffiestop start onze ontdekkingstocht 
in Amiens, de stad waar schrijver Jules 
Verne verbleef. We maken een wandeling 
door het centrum van de stad en bezoe-
ken onder andere de leuke wijk Saint-
Leu, de gotische Nôtre-Dame-kathedraal 
en Les Hortillonnages of de tuinen op 
het water. ’s Middags lunchen we in het 
stadscentrum.

04 tot 07/09/2023 (4d/3n)

€819
Toeslag singlekamer: € 148

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met vertrek vanuit provincie 

Vlaams-Brabant (opstap Aarschot toptoursl/ 
CM Leuven)

• 3 overnachtingen in hotel  
Mercure Abbeville centre 4*

• Verblijf in vol pension vanaf het middagmaal op 
dag 1 tot en met het middagmaal op dag 4

• Uitstappen volgens programma

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden

Deelnemers Min. 21

OKRA-Reisbegeleiding
Chris Arron 

Provincie Vlaams-Brabant

In de namiddag voorzien we ook wat 
vrije tijd om op eigen houtje door de 
stad of het winkelcentrum te kuieren of 
om vanop een terrasje te genieten van 
al het moois van deze stad. Nadien 
brengt de bus ons naar ons hotel in 
Abbeville.

Dag 2: In de voormiddag verkennen we 
het centrum van Abbeville via een rusti-
ge wandeling o.a. langs de 
St-Sépulcrekerk met de mooie glas-in-
loodramen van kunstenaar Alfred 
Mannessier, door het stadspark van 
Emonville, langs de St-Vulfrankerk en 
nemen we een kijkje in de tuinen van 
het karmelietessenklooster. 
Na de middaglunch brengt de bus ons 
naar Le Crotoy aan de baai van de 
Somme, waar we op de stoomtrein stap-
pen die ons naar Saint-Valéry-sur-
Somme brengt. Saint-Valéry-sur-Somme 
is een charmant middeleeuws stadje 
aan de monding van de Somme waar we 
na de treinrit nog even wat vrije tijd 
hebben om er te flaneren op de prome-
nade of om er op een terrasje iets te 
nuttigen vooraleer de bus ons terug 
naar het hotel brengt. 

Dag 3: We rijden naar Boulogne-sur-Mer 
voor een bezoek aan de ommuurde, his-
torische bovenstad. We maken een wan-
deling langs enkele historische gebou-
wen en via de vestigingsmuur van de 
stad vanwaar we een prachtig uitzicht 
hebben over Boulogne-sur-Mer. 

Daarna brengt de bus ons naar Nausicaá 
voor een bezoek aan het grootste zee-
aquarium.
De middaglunch gebruiken we in de 
bovenstad of in Nausicaá.

Dag 4: Na het ontbijt laden we onze 
bagage in de bus en rijden we naar de 
opaalkust voor een bezoek aan Cap 
Blanc Nez. Vervolgens rijden we naar 
St-Omer voor de middaglunch.
Na de lunch zal een gids ons door de 
stad rondleiden via de oude stadsmuren 
naar de kathedraal en ons onderweg de 
winkelstraten, marktpleinen en stadpa-
leizen van de stad tonen.
Nadien gaan we nog even een terrasje 
bezoeken vooraleer de terugrit naar 
huis aan te vatten. 

Hauts-de-France is de regio in het noord-westen van Frankrijk die grenst aan 
West-Vlaanderen. Deze regio dankt haar naam aan de samenvoeging van de 
vroegere regio’s Nord-Pas-de-Calais en Picardië. Het noordelijkste deel van deze 
regio is bij ons bekend als Frans-Vlaanderen. 

Hotel
Het 4-sterrenhotel Mercure ligt in het hart van Abbeville, op 
20 km van de zee en op een ideale locatie nabij de route naar de 
baai van de Somme. 
Overal in het hotel is er WiFi beschikbaar. De kamers zijn uitge-
rust met airco, een flatscreen-tv met satelietkanalen, telefoon en 
een kluisje. De badkamer beschikt over bad of douche en een 
haardroger. Er is gratis mineraalwater op de kamer, alsook koffie- 
en theefaciliteiten.
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12 tot 15/09/2023 (4d/3n)

€1082
Toeslag singlekamer: € 237

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit provincie Antwerpen 

(Opstap Mechelen CM)
• 3 overnachtingen in een 4* Novotel of 

gelijkwaardig
• Verblijf in vol pension (Vanaf het middagmaal op 

dag 1 tot en met het ontbijt op dag 4)
• Uitstappen zoals vermeld in het programma 

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken bij de maaltijden
• Verblijfstaks

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Rita van der Auwera

Provincie Antwerpen

hoe de productie gebeurt. Van hieruit 
zien we ook een adembenemend 
panorama van de wijngaard en de 
rivier de Marne. Laat u meevoeren op 
de Marne tijdens een lunchcruise 
(3-gangenmenu, drankjes inbegrepen), 
een gastronomische en ongewone 
ervaring die u een unieke kijk op 
Champagne biedt! In de namiddag 
gaan we op een ondergrondse geolo-
gische excursie met bezoek aan ‘La 
Cave aux Coquillages’. Ontdek er een 
oude tropische zee. Diner en over-
nachting in het hotel.

Dag 3: Reims, reis naar het hart van 
UNESCO-erfgoed. Reims heeft de eer 
twee keer te zijn beloond voor zijn 
grote erfgoedrijkdom, de eerste keer 
in 1991 met de inscriptie van de kathe-
draal, het Taupaleis en de voormalige 
abdij van Saint-Remi, en zeer recent, in 
2015, met de inscriptie van de land-
schappen van de Champagne. We 
maken een begeleide wandeling door 
de stad en haar kathedraal waarna we 
een beetje vrije tijd krijgen om te lun-

De Champagnestreek ligt in het noorden van Frankrijk, zo’n 150 kilometer ten 
oosten van Parijs en dichtbij de Franse Ardennen. De regio is groen en heuvel-
achtig en wordt omgeven door meren en waterwegen. Wat de regio onderscheidt 
van de vele anderen, zijn de kilometerslange wijngaarden waar de welbekende 
champagnewijnen worden geproduceerd. UNESCO riep de streek in 2015 uit tot 
werelderfgoed.

FRANKRIJK Esprit de Champagne
hotel ****

Verblijfsvakantie met excursies

Dag 1: Alvorens we naar ons hotel rij-
den bezoeken we het ‘Chateau de 
Condé’, genesteld in het hart van de 
toeristische route van de Champagne 
en geklasseerd als historisch monu-
ment. Hier zullen we ook onze lunch 
nuttigen. In de namiddag rijden we 
nog langs een champagnehuis voor 
een proeverij, waarna we doorrijden 
naar het hotel om in te checken, voor-
aleer we hier dineren.

Dag 2: Champagne langs het water: 
Epernay / Cumières / Fleury-la-Rivière. 
Na het ontbijt in het hotel, bezoeken 
we de kelders van het champagnehuis 
De Castellane en ontdekken we hier 

chen in de stad. Halverwege de mid-
dag vertrek naar het Vine Museum. 
Genesteld in het hart van de hellingen 
van de Montagne de Reims, aan de 
voet van de vuurtoren van Verzenay. 
We genieten van een uitzonderlijk 
panoramisch uitzicht vanaf de top op 
25 meter hoogte!

Dag 4: Terugreis naar huis.
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26/09 tot 29/09/2023 (4d/3n)

€748
Toeslag singlekamer: € 155

Inbegrepen
• Vervoer per autocar vanuit provincie Antwerpen 

(opstap CM Mechelen)
• 3 overnachtingen in hotel De Pelikaan 3*
• Verblijf in vol pension (muv. Middagmaal dag 3)
• Uitstappen volgens programma

Niet inbegrepen
• Dranken bij de maaltijden
• Middagmaal op dag 3
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers
Min. 30

OKRA-Reisbegeleiding
Paul Van de Vondel 

Provincie Antwerpen

Oudeschild en krijg je een rondleiding 
in de Texelbrouwerij, die wordt natuur-
lijk nog gevolgd door een proeverij. 
Aan de noordkant van Texel breng je 
een bezoek aan de vuurtoren en het 
bijhorend strand. Je neemt ook een 
kijkje in De Koog, de meest toeristi-
sche plaats op het eiland. Natuurlijk 
ontdek je ook Ecomare. Dit is een 
natuurmuseum, zeehonden- en vogel-

Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland. Het heeft een oppervlakte van 
ongeveer 170 km². Je ontdekt hier een veelzijdig landschap met schilderachtige 
dorpjes zoals Den Hoorn, Oudeschild, de Waal, Oosterend,…met gezellige cafés 
en restaurants, prachtige natuur, frisse zeelucht, heerlijk veel ruimte en vele 
ontspanningsmogelijkheden.

NEDERLAND TEXEL
hotel de pelikaan ***

Verblijfsvakantie met excursies

Met de bus rijden we richting Broek op 
Langedijk. Daar bezoeken we de 
Broekerveiling, de oudtse doorvaarvei-
ling ter wereld. Het historische vei-
lingsgebouw en de lighallen zijn boven 
het water gebouwd. We bezoeken het 
museum en wonen er een veiling bij. 
Daarna neem je de overzet naar Texel. 
Hier wacht een goed gevuld program-
ma! Zo ga je mee garnaalvissen in 

opvang, en een zeeaquarium, midden 
in het Nationaal Park ‘de Duinen van 
Texel’. 

Je komt er van alles te weten over de 
natuur van de wadden en de 
Noordzee. Je kan Texel niet verlaten 
zonder gegeten te hebben in het res-
taurant en de boerderij Catharina-
hoeve. Een mooie afsluiter van een 
heerlijke midweek!
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Droom je er al lang van om eens in de bergen te gaan fietsen, maar schrikt de hoogte 
je wat af? Geen nood; tijdens deze fietsvakantie brengt de autocar ons naar boven. De 
afstand van de fietstochten ligt tussen de 40 en 80 km. Afkortingen zijn mogelijk!

OOSTENRIJK VAN UIT HET PITZTAL DE REGIO VERKENNEN
hotel Arzlerhof ****

21 tot 28/05/2023 (8d/7n)

€999 Toeslag singlekamer: € 108

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met 

fietstrailer met vertrek vanuit 
provincie Vlaams-Brabant 
(Opstap Toptours Aarschot/
CM Kessel-Lo)

• 7 overnachtingen in hotel 
Arzlerhof 4*

• Verblijf in half pension 

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Middagmalen en dranken 

tijdens de maaltijden

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Ria Timmermans 
en Luc Govaerts

Provincie Vlaams-Brabant

We fietsen rustig door schitterende 
zijdalen (het Pitztal en het Ötztal). 
Onderweg genieten we van de vele 
bezienswaardigheden en/of nemen we 
de tijd om fotostops in te lassen of 
een terrasje te doen.
Liever eens fietsen langs een rivier. 
Twee keer maken we een fietstocht 
langs de Inn en hebben we de gele-
genheid om o.a. Innsbrück, Imst en 
Landeck te bezoeken. 
Tussendoor maken we een kortere rit 
door het Gurgldal om volop te genie-
ten van de Oostenrijkse bossen.
De koningsrit is deze waar de bus ons 
brengt naar de Reschensee (grens 
met Italië) op 1500 m en we via de 
Vinschgauer Radweg naar het kuur-

oord Meran fietsen. Is 80 km wat te 
veel dan pikt de autocar je onderweg 
op en brengt je naar Meran (Italië).

Niet-fietsers kunnen elke dag met de 
autocar mee en genieten van de 
bezienswaardigheden (Pitztal 
Gletscher, Ötz, Nassereith, Innsbrück, 
Imst, Landeck, Meran, ...), de natuur of 
kunnen een wandeling ter plekke 
maken. We helpen je graag op weg. 
Ook kan je met het openbaar vervoer 
(bushalte aan het hotel) het hele 
Pitztal door, zelfs tot in Imst.

We verblijven in het uitstekende 
4-sterrenhotel Arzlerhof gelegen bij 
de ingang van het Pitztal op een zon-

nig plateau en omgeven door een 
indrukwekkend landschap. We verblij-
ven hier op basis van halfpension. ‘s 
Morgens een zeer uitgebreid ontbijt-
buffet en ‘s avonds een 5 gangen 
keuze menu. Extra: dagelijks koeken 
en een snackbuffet tussen 14.00u en 
17.00u (drank niet inbegrepen). De hele 
dag door kan je genieten van de 600 
m² wellnessoase met panoramazwem-
bad, sauna en stoombad. Badmantel 
en slippers gratis ter beschikking. Eén 
avond is er een dansavond met live-
muziek, en één avond een gala-menu 
met pianomuziek.

Of je een actieve vakantie, de regio 
wil verkennen, van de natuur houdt of 
gewoon rustig wil genieten van een 
fantastisch berglandschap, … er is 
voor elk wat wils.

voor fietsers en niet-fietsers

VERBLIJFSVAKANTIE

fietsvakantie
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Alveringem, met zijn netwerk goed voor ruim 1.110 km 
fietsplezier door de groene, vlakke polders, langs de IJzer, 
langs historische stadjes of pittoreske dorpen en de getuigen 
van de Eerste Wereldoorlog. Zelfs een trip naar de kust 
behoort tot de mogelijkheden.

We verblijven in kasteelhotel Hinterland, de perfecte 
uitvalsbasis om onze ‘Vlaamse velden’ met z’n rijke 
oorlogsgeschiedenis te ontdekken. Je wordt door de weidse 
landschappen geloodst via prachtige routes van de 
fietsknooppunten. 

Terneuzen, gelegen aan de Westerschelde in Zeeuws-
Vlaanderen, is het centrale punt voor onze fietsvierdaagse in 
dit prachtig deel van Nederland. Naast de druk bevaren water-
weg naar Antwerpen, vinden we hier ook mooie dorpjes en ste-
den als Breskens, Hulst, Axel, Philippine en Biervliet. Dagelijks 
fietsen we in dit vlakke land ongeveer 60 km, onderbroken 
door voldoende tussenstops. We verzamelen de eerste dag in 
hotel Churchill in Terneuzen. Dit prachtig hotel is gelegen aan 
de oevers van de Westerschelde. Vanaf het terras en restaurant 
hebben een prachtig zicht op de scheepvaart op de Schelde. 
Aan dit hotel is een ruime parking voor de auto’s. De fietsen 
kunnen gratis gestald worden vlakbij een zijuitgang van het 
hotel (deels overdekt). Op alle kamers is er draadloos internet 
aanwezig. Het hotel beschikt over een verwarmd binnenzwem-
bad en een sauna.

Het hotel is het perfecte startpunt voor de vier uitgestippelde 
fietslussen, telkens in een andere windrichting. Zo rijden we een 
dagje richting Breskens, een volgende dag naar Axel en Hulst, 
een rit richting het Verdronken land van Saeftinghe en ook eens 
naar Sas van Gent en Zelzate. De bruggen zijn de hoogste hellin-
gen die we moeten overwinnen, de wind kan hier wel eens wat 
sterker aanwezig zijn. We rijden deze tochten op een rustig tempo 
zodat iedereen gezellig in ons pelotonnetje kan meerijden.

Tijdens onze dagelijkse fietstocht zoeken we onderweg een 
geschikte eetgelegenheid voor de lunch. De laatste dag krijgen 
we van het hotel een lunchpakket aangeboden. 

BELGIË Alveringem
KASTEELHOTEL HINTERLAND **** 

NEDERLAND ZEELAND
HOTEL CHURCHILL TERNEUZEN ****

14 tot 17/05/2023 (4d/3n)

€493 Toeslag singlekamer: € 56

Inbegrepen
• 3 overnachtingen in hotel 

Hinterland 4*
• Verblijf in vol pension met 

lunches onderweg

Niet inbegrepen
• Vervoer van/naar huis tot 

bestemming
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Rudi Bekaert 
Jean-Pierre Roelandt

Provincie Oost-Vlaanderen

07 tot 10/05/2023 (4d/3n)

€499 Toeslag singlekamer: € 93

Inbegrepen
• 3 overnachtingen in hotel 

Churchill Terneuzen 4*
• 1 x picknicklunch op de 

laatste dag
• Verblijf in half pension

Niet inbegrepen
• Vervoer van/naar huis tot 

bestemming
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Chris Arron
Valère Haesevoets

Provincie Vlaams-Brabant

fietsvakanties



6766

Het charmante dorpje Helvoirt ligt aan de Van Gogh 
Fietsroute en midden in het Van Gogh Nationaal Park. Dit 
park van de toekomst is nog volop in ontwikkeling. Maar je 
kunt er nu al volop genietenvan het Brabantse landschap 
vol slingerende beken, uitgestrekte natuurgebieden, 
zandverstuivingen, landerijen en landgoederen. Gelegen 
midden tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch maakt deze 
locatie ideaal om enkele gevarieerde fietsroutes te kunnen 
fietsen langsheen cultuur en natuur.

Op een unieke locatie in Helvoirt aan de rand van Nationaal 
Park de Loonse en Drunense Duinen ligt De Guldenberg. 
Bekend om haar inspirerende, bosrijke omgeving en geliefd 
vanwege haar hoogwaardige, gastvrije service en 
fantastische keuken vol culinaire variaties. Daarmee is het 
een ideale locatie voor heerlijk te ontspannen in een 
rustgevend en tegelijkertijd uitdagend natuurgebied.

Boshotel Vlodrop ligt midden in Nationaal Park De Meinweg 
dat bestaat uit bossen, heide, vennen en beken. Je kan van 
hier vele kanten uit. Volg je de rivier de Roer, dan kom je uit 
aan de Maas die je uitnodigt om langs zijn oevers te fietsen 
maar ook de Maasplassen bieden mooie zichten. Liever de 
heide, ook die kunnen we hier doorkruisen.

We verblijven in een uitermate comfortabel hotel waar u op 
uw wenken wordt bediend met alle luxe die u van een 
4-sterren hotel mag verwachten. Het hotel is de ideale 
uitvalsbasis voor onze sportieve vakantie. Het hotel 
beschikt ook over een saunalandschap met verschillende 
sauna’s en een binnenzwembad, waar u na een dagje 
fietsen heerlijk kan ontspannen.

NEDERLAND Helvoirt
hotel De Guldenberg ***

NEDERLAND VLODROP
BOSHOTEL VLODROP ****

4 tot 7/06/2023 (4d/3n)

€533
Toeslag kleine singlekamer: € 16
Toeslag grote singlekamer: € 60

Inbegrepen
• 3 overnachtingen in  

hotel De Guldenberg 3*
• Verblijf in vol pension  

met lunches onderweg

Niet inbegrepen
• Vervoer van/naar huis tot 

bestemming
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden
• Verblijfstaks

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Paul Logghe 
Roger Clarysse

Provincie West-Vlaanderen

11 tot 15/06/2023 (5d/4n)

€827 Toeslag singlekamer: € 124

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met 

fietstrailer vanuit Oost-
Vlaanderen 

• 4 overnachtingen in Boshotel 
Vlodrop 4*

• Verblijf in vol pension met 
lunches onderweg

• Verblijfstaks

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Rudi Bekaert
Guido de Corte

Provincie Oost-Vlaanderen

fietsvakanties
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Deze reis staat open voor fietsers maar ook voor niet-fietsers 
die van de mooie omgeving wensen te genieten.

Op een steenworp van ’s-Hertogenbosch biedt de idyllische 
gemeente Vught prachtig cultureel erfgoed, zowel materieel 
als immaterieel. Perfect te combineren met een bezoek aan 
Brabantse hoofdstad biedt het gezellige dorp galerieën, 
musea, een diversiteit aan winkels, leuke evenementen en 
zeer mooie natuur. Het bewonderen van alle bijzondere cul-
tuurhistorische bezienswaardigheden, bekend als de 
‘Schatten van Vught’, vult met gemak meerdere dagen.

Het fijne aan Vught is dat al dit cultuurhistorisch- én 
natuurschoon op fietsafstand van elkaar ligt. We maken 
dagelijks een mooie fietstocht in de omgeving.

In Hotel De Kruishoeve waar we zullen verblijven mag u 
rekenen op een ontvangst op zijn Brabants: warm en zeer 
hartelijk. Het is ook nog mogelijk om in het hotel (elektri-
sche) fietsen te huren. Na een mooie fietstocht in de 
omgeving kunt u een lekker hapje eten in het restaurant en 
daarna een drankje nuttigen aan de bar in het hotel.

Het hotel beschikt over een afgesloten fietsenstalling waar 
we onze fietsen veilig kunnen opbergen.

Deze reis is staat ook open voor wandelaars gezien de vele 
wandelroutes in de omgeving, of als u gewoonweg wat wilt 
kuieren en genieten kan dat uiteraard ook.

De Moezelvallei is een van de meest populaire dichtbij-
bestemmingen. Het is tevens een schitterende 
fietsbestemming want reeds vele decennia bouwt Duitsland 
haar voormalige spoorwegen om tot goedlopende 
fietspaden. 

Vanuit onze verblijfplaats gaan we uiteraard fietsen langs 
de Moezel maar verkennen we ook de prachtige Maare-
Moselradweg en de Ruwer-Hochwaldstraße. Meteen maken 
we kennis met de kleurrijke, zomerse omgeving langs deze 
fietswegen. We fietsen dagelijks ongeveer 45 km. 

We volgen bijna voortdurend vlakke, licht hellende of 
dalende fietspaden. Elke ietwat geoefende fietser kan dan 
ook zeker deze fietsvakantie aan mits het gebruik van een 
fiets met enkele versnellingen of een E-bike. Verharde en 
geasfalteerde wegen over het ganse traject. 

Hotel Neumühle is rustig gelegen aan de rand van Enkirch 
an der Mosel. De ruime kamers beschikken over al het 
nodige comfort, een flatscreen-TV en wifi. 
Nagenieten kan in de bar of op het ruime zonneterras. 
Er is een afgesloten fietsstalling met een oplaadpunt voor 
E-bikes.

NEDERLAND Vught
HOTEL DE KRUISHOEVE ****

DUITSLAND MOEZEL
Hotel Neumühle***

11 tot 15/06/2023 (5d/4n)

€498 Toeslag singlekamer: € 155

Inbegrepen
• 4 overnachtingen in 

Enjoyhotel de Kruishoeve 4*
• Verblijf in All Inclusive

Niet inbegrepen
• Vervoer van/naar thuis tot aan 

bestemming
• Persoonlijke uitgaven

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Luc Langie
Jul Cypers

Provincie Limburg

15 tot 18/06/2023 (4d/3n)

€613 Toeslag singlekamer: € 53

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met 

fietstrailer vanuit provincie 
Antwerpen (Opstap Turnhout/
Brasschaat/Berchem)

• 3 overnachtingen in hotel 
Neumühle 3*

• Verblijf in Half pension
• Wijndegustatie (4 wijnen)
• Boottocht op de Moezel

Niet inbegrepen
• Middagmalen en dranken 

tijdens de maaltijden
• Persoonlijke uitgaven
• Verblijfstaksen

Deelnemers Min. 20

Provincie Antwerpen

LANGS DE MOEZEL, MAARE- EN RUWERRADWEG

fietsvakanties
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68 De Veluwe / Dilsen Fietsvakanties 

Niet alleen de Maas, waar we soms gebruik maken van een 
overzetboot, en de Maasplassen, gevormd door grind- en 
zandwinning, nodigen ons uit voor een fietstocht, maar ook 
het Nationaal Park Hoge Kempen met zijn 200 km verharde 
en onverharde paden. Uitgestrekte dennenbossen worden 
afgewisseld met paarsbloeiende heide en stuivende duinen. 
Dit is eveneens een regio waar diverse kanalen, met leuke 
oevers om te fietsen, elkaar kruisen. 

Hotel Beau Séjour, ook gekend van de gelijknamige tv-serie, 
ligt aan een pittoreske kanaaloever en het natuurreservaat 
Oude kanaalarm in Lanklaar. Het werd gebouwd in 1906 door 
brugwachter Houben en is daarmee het oudste toeristenho-
tel in Limburg. Vooral de Franstalige bourgeoisie kwam het 
belle époque hotel bezoeken. Laat u onderdompelen in de 
nostalgische charme voor een onvergetelijk verblijf.

De Veluwe is een geliefde bestemming voor fietsvakanties.
Het mooie aan fietsen op de Veluwe is de enorme diversiteit 
van het gebied. Het ene moment trap je over stuwwallen door 
de bossen of kom je over een open vlakte, het ander moment 
fiets je langs statige kastelen en oude Hanzesteden.
 
Op de fiets ontdek je de Veluwe in al haar facetten en 
onderweg heb je volop de mogelijkheid, om heerlijk te ont-
spannen op een terrasje.
 
We bezoeken ook enkele Hanzesteden waar het lijkt alsof 
de tijd sinds de middeleeuwen heeft stilgestaan. 
Via verschillende fietstochten -tussen de 50 en 60km per 
dag- verken je deze verrassende regio.
 
Je verblijft in het gastvrije en sfeervolle hotel Veldenbos in 
Nunspeet gelegen op 100 meter van het gezellige dorpscen-
trum. Het hotel beschikt over een sfeervol restaurant, een 
mooi terras en fietsenstalling met oplaadpunten.

BELGIË Dilsen
hotel Beau Séjour ***

NEDERLAND DE VELUWE
Fletcher hotel Veldenbos ***

03 tot 06/09/2023 (4d/3n)

€483 Toeslag singlekamer: € 42

Inbegrepen
• 3 overnachtingen in hotel 

Beau Séjour 3*
• Verblijf in vol pension met 

lunches onderweg

Niet inbegrepen
• Vervoer van/naar huis naar 

de bestemming
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden
• Verblijfstaks

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Jean-Pierre Roelandt  
Agnes Claeys

Provincie Oost-Vlaanderen

26 tot 30/06/2023 (5d/4n)

€707 Toeslag singlekamer: € 115

Inbegrepen
• Vervoer per autocar met 

fietstrailer vanuit West-
Vlaanderen

• 4 overnachtingen in Fletcher 
hotel Veldenbos 3*

• Verblijf in vol pension met 
lunches onderweg

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden
• Verblijfstaks

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Rudy Millecam  
Fabienne Snauwaert

Provincie West-Vlaanderen

fietsvakanties
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69 De Veluwe Fiets/Wandelvakantie 

Deze reis staat open voor fietsers en wandelaars

Fletcher Hotel-Restaurant Victoria-Hoenderloo ligt midden in 
het groen tussen de uitgestrekte bos- en heidevelden die de 
Veluwe en het ‘ Nationaal Park De Hoge Veluwe’ kenmerken. 
Het hotel leent zich perfect als startpunt voor unieke fiets- en 
wandelroutes door de Veluwe én de zo mooie maar meer heu-
velachtige Veluwezoom. De hotelkamers beschikken over het 
nodige comfort, een flatscreen-TV en wifi. Nagenieten kan je in 
de bar of op het ruime zonneterras. Er is een afgesloten fiets-
stalling aanwezig. Deze vakantie is bedoeld voor fietsers of 
wandelaars die iets  meer avontuur willen én aan kunnen.   
Elke groep  heeft zijn programma met een eigen begeleider. De 
fietsers (fiets met enkele versnellingen of E-bike) rijden 45-60 
km per dag  zowel over mooi verharde als  berijdbare aarden 
fietspaden.  De wandelaars kijken uit naar dagtochten van 
ongeveer 20 km. Naast een hele dag in het ‘Nationaal Park De 
Hoge Veluwe’ wordt voor elke groep  een dag voorzien in de 
Veluwezoom en eentje naar de omgeving van Radio Kootwijk. 

BELANGRIJK: bij inschrijving  vermelden: fietsen OF wandelen!
Tijdens onze fiets/wandel 5 daagse brengen we onderweg ook 
een bezoek aan het Jachthuis (facultatief) en het Kroller-
Müllermuseum.

We vertrekken op dag 1 vanuit West-Vlaanderen per fiets 
naar Zeeland, Walcheren. Onze bagage zal worden vervoerd 
zodat we deze ’s avonds in het hotel kunnen oppikken.

Walcheren ligt deels aan de Noordzee en aan de 
Westerschelde. De stranden bieden uitzicht op zeeschepen 
die vlak langs de kust varen. De stranden behoren tot de 
schoonste van Nederland. Natuurgebied De Manteling van 
Walcheren bestaat uit bossen, duinen, statige lanen en 
klassieke buitenplaatsen. Van de 17e tot 19e eeuw woonde 
de Middelburgse elite hier in de zomer. Domburg is de oud-
ste badplaats aan de Walcherse kust. Kortom een mooie 
regio om gevarieerde fietstochten te maken.

Strandhotel Westduin ligt direct achter de laagste duin-
overgang van Walcheren, slechts 50 meter van zee en 
strand. Het restaurant kijkt uit op een sfeervolle tuin waar 
u als de zon schijnt heerlijk buiten kunt eten. In de ochtend 
kunt u hier genieten van het uitgebreide ontbijtbuffet en 
tijdens het diner van heerlijke gerechten met streekgebon-
den producten.

NEDERLAND de veluwe
fletcher hotel victoria-Hoenderloo ****

NEDERLAND walcheren
strandhotel westduin ****

04 tot 08/09/2023 (5d/4n)

€574 Toeslag singlekamer: € 124

Inbegrepen
• 4 overnachtingen in Fletcher 

hotel Victoria-Hoenderloo 4*
• Verblijf in half pension 
• Lunchpakket op de laatste dag
• Toegang tot het ‘Nationaal 

Park De Hoge Veluwe’ en het 
Kroller-Müllermuseum

• Verblijfstaks

Niet inbegrepen
• Vervoer van/naar huis naar  

de bestemming
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden
• Middagmalen (behalve 

lunchpakket op de laatste dag)
• Bezoek aan het Jachthuis  

(± € 6)

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Jef Sysmans 
Willy Langmans

Provincie Antwerpen

04 tot 08/09/2023 (5d/4n)

€925 Toeslag singlekamer: € 461

Inbegrepen
• 4 overnachtingen in 

Strandhotel Westduin 4*
• Verblijf in vol pension met 

lunches onderweg
• Verblijfstaks
• Bagagevervoer

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken tijdens de maaltijden
• Vervoer naar de vertrekplaats 

(Brugge)

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Rudy Millecam 
en Fabienne Snauwaert

Provincie West-Vlaanderen

fiets- en wandelvakanties
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oostenrijk Kleinwalsertal
hotel GEMMA ****
Een topbestemming om te wandelen en/of de omgeving te verkennen met de auto.

10 tot 17/09/2023 (8d/7n)

€930
Toeslag singlekamer: € 127

Inbegrepen
• 7 overnachtingen in hotel Gemma 4*
• Verblijf in half pension 
• Wandelingen volgens programma

Niet inbegrepen
• Vervoer van/naar huis naar de bestemming
• Persoonlijke uitgaven
• Middagmalen en dranken tijdens de maaltijden

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Ria Timmermans en Luc Govaerts

Provincie Vlaams-Brabant

Wandel/verblijfsvakantie

Eén van de mooiste hooggebergteda-
len van de Allgäuer Alpen, het tamelijk 
breed en zonnige Kleinwalsertal wordt 
onze uitvalsbasis voor een onvergete-
lijke vakantie!

Onze verblijfplaats Hirschegg, het 
comfortabele viersterren Hotel 
Gemma, een gezellige groepssfeer en 
enthousiaste wandelbegeleiders is de 
juiste cocktail om dit te realiseren.

Een bijkomende grote troef is dat het 
Kleinwalsertral heel veel mogelijkhe-
den heeft om te wandelen: van korte 
tot lange wandelingen, van vlakke tot 
uitdagende wandelingen waarbij we 
ons al dan niet een beetje laten hel-
pen door de bergliften te gebruiken 
om ons al wat hoger te brengen zodat 
we van de schitterende Alpen volop 
kunnen genieten.

Door het gratis gebruik van alle kabel-
banen in Kleinwalsertal en Oberstdorf, 
het gratis gebruik van het openbaar 
vervoer in Kleinwalsertal en met twee 
wandelbegeleiders hebben we oneindig 
veel keuzemogelijkheden.

Alle dagen voorzien we de mogelijkheid 
om aan een wandeling deel te nemen. 
Afhankelijk van de mogelijkheden in de 
groep en jullie voorkeuren bieden we 
voormiddag en/of namiddagwandelin-
gen aan, als ook dagwandelingen.

We verblijven in Hotel Gemma**** in 
Hirschegg op basis van half pension.

In de spa van het Gemma Hotel kan je 
genieten van een binnenzwembad en 
een sauna. Je kan ook ontspannen op 
het ruime zonneterras of in de tuin.

Het restaurant serveert traditioneel 
Oostenrijkse en seizoensgebonden 
gerechten. In de lobbybar kan je genie-
ten van een drankje.

Liever eens een dagje met de wagen er 
op uit? Geen probleem de regio biedt 
vele mogelijkheden:
• de ‘Bodensee’ : boottocht, Bregenz, 

Lindau, …
• een rondrit door Zuid-Duitsland:  

Isny, Wangen, Immenstadt
• een rondrit door Zuid-Schwaben: 

Kempten, Füssen met de Lechfall, de 
2 kastelen van koning Ludwig II, 
Oberjoch

Wij helpen je graag op weg.

De verplaatsing naar onze verblijfplaats 
(± 800 km) gebeurd met eigen vervoer. 
Maar carpoolen is misschien ook een 
mogelijkheid.
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De Antwerpse motorclub plant een 5daagse reis naar 
onze Ardennen, waar er elke dag mooie routes worden 
uitgestippeld. We verblijven in Vayamundo Houffalize, 
gelegen in de uitgestrekte Ourthe-vallei

De boslucht wakkert de honger aan! Chef Olivier en zijn 
team weten wat gastronomie is. In restaurant Le Buffet is 
het heerlijk vertoeven op eigen tempo en op het grote ter-
ras van de Dine & Lounge geniet je van een lekker streek-
biertje met zicht op de Ourthe. Frisdranken, bier en wijn zijn 
inbegrepen! 

Ook ’s avonds is er animatie voorzien met bv. een 
dansavond, quiz, magic avond,…
Kom gezellig met ons mee uitwaaien in de Ardennen!

DE HARZ - EEN PARADIJS VOOR MOTORRIJDERS

Hoge bergen, diepe dalen en daartussen bochtenrijke 
routes – voor honderdduizenden motorrijders is de Harz 
in het motorseizoen een avontuurlijke en veeleisend 
motorgebied. Kilometerlange routes langs bruisende beken, 
schilderachtige watervallen en door wilde bossen zijn niet 
alleen in Duitsland bekend, maar ook internationaal. 

Motorrijders vinden in de Harz een meer dan 2000 vierkan-
te kilometer groot gebied, dat gemakkelijk vanaf de motor 
te beleven is. Van Seesen tot Kelbra en van Thale tot 
Osterode liggen vele kilometers Harzgebergte voor de wie-
len. Verlokkend slingeren de straten door het land. En 
welke biker houdt nu niet van bochtenrijke wegen?

We verblijen in hotel Englischer Hof, gelegen in Herzberg 
am Harz in het Duitse Niedersachsen. Nabij het hotel vindt 
u het Nationaal Park Harz, een prachtig meer en 200 jaar 
oude vakwerkhuizen. ’s Ochtends wordt u verwend met een 
lekker ontbijt in het hotel-restaurant en ’s avonds kunt u 
hier ook genieten van een heerlijke maaltijd. 

BELGIË HOUFFALIZE
vayamundo

Duitsland Harz
hotel Englischer Hof ****

04 tot 08/06/2023 (5d/4n)

€392 Toeslag singlekamer: € 70

Inbegrepen
• 4 nachten in Vayamundo 

Houffalize
• Verblijf in half pension met 

dranken bij de maaltijden
• Bed- en badlinnen, 

toeristenbelasting

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Vervoer heen/terug met eigen 

moto

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Frank Vermetten

Provincie Antwerpen

04 tot 08/09/2023 (5d/4n)

€541 Toeslag singlekamer: € 66

Inbegrepen
• 4 nachten in  

hotel Englischer Hof 4*
• Verblijf in half pension

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken bij de maaltijden
• Middagmalen
• Verblijfstaks
• Vervoer heen/terug met eigen 

moto

DeelnemersMin. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Frank Vermetten

Provincie Antwerpen

Met de AMO’s op reis!
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ZWITSERLAND WALLIS
HOTEL VICTORIA ***
Je verplaatsen per trein, in het Mekka van het Europese treinwezen. De grandioze 
Zwitserse natuur beleven vanuit een comfortabel treinzitje. Dat alles op 
onze tochten naar Zermatt, met zijn wereldbekende Matterhorn. Per postbus 
naar het autovrije Saas-Fee. Per trein naar Disentis sporen en het prachtige 
Benedictijnerklooster bezoeken. Het kabelspoor naar de Eggishorn nemen, en met 
ontzag kijken naar Europa’s grootste gletsjer: de Aletschgletscher. 

28/07 tot 04/08/2023 (8d/7n)

€1635
Toeslag singlekamer: € 291

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Genève
• 7 overnachtingen in hotel Victoria 3* in Brig
• Verblijf in half pension
• Uitstappen en inkomgelden volgens programma

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Middagmalen
• Dranken tijdens de maaltijden
• Verblijfstaks
• Matterhorn Gottard Bahn, Saastal Bergbahnen

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Lieve Janssens 

Provincie Antwerpen

Wandelen doorheen Brig, het levendige 
stadje aan de voet van de Simplonpas 
op de grens tussen Zwitserland en 
Italië. In dat zelfde Brig een bezoek 
brengen aan het Zwitsers 
Gardemuseum, en een kijkje nemen in 
het Stockalperpalast. 
Een aparte reis, overgoten met de echte 
Zwitserse fijnheid, kwaliteit en ingeto-
gen charme van een “bergvolk”.

Dag 1 Vlucht vanuit Zaventem naar 
Genève. Transfer : Genève-Brig met 
trein, doorheen de Zwitserse Rhône-
vallei. Inchecken in hotel - bagage 
wordt vanaf de luchthaven naar het 
hotel gebracht.

Dag 2 Vrije voormiddag in Brig In de 
namiddag met de kleine “Simplon 
Express” naar Naters. Bezoek Aan het 
museum van de Zwitserse Garde 
(Vaticaan).

Dag 3 Met de trein (h/t) naar Zermatt. 
Wandeling doorheen het autovrije 
Zermatt + vrije tijd in Zermatt – (facul-
tatief: mogelijkheid om Gornergrat 
3089m per tandradbaan te bezoeken – 
beste uitzicht op de Matterhorn 4478m).

Dag 4 Met de trein doorheen de mooie 
Rhône-vallei, naar Disentis met bezoek 

aan het klooster – Lunch bij de paters 
inbegrepen. ’s Avonds “Raclette avond 
in het hotel. 

Dag 5 Vrije voormiddag. In de namiddag 
wandeling naar het ‘Stockalperpalast’ 
met begeleid bezoek aan dit kasteel.

Dag 6 Met de postbus (h/t) naar Saas-
Fee + vrije tijd in Saas-Fee –(facultatief: 
mogelijkheid om per kabelspoor + tand-
radtrein) naar de “Mittel-Allalin” met 
draai-restaurant te gaan op 3456 m). 

Dag 7 Met de naar trein Fiesch/
Gomsertal – vervolgens met het kabel-
spoor naar Fiescheralp – Eggishorn – 
adembenemend uitzicht op de grootste 
gletsjer van Europa : Aletschgletscher -- 
vrije tijd. In de namiddag met het kabel-
spoor terug naar Fiesch – vervolgens 
per postbus terug naar Brig 

Dag 8 Check-out in het hotel. Per trein 
naar Genève. Bagage wordt door de 
Zwitserse spoorwegen tot in Genève 
gebracht. Vlucht Genève-Zaventem. 

HOTEL VICTORIA
Dit 3-sterrenhotel, uiterst centraal gele-
gen in het levendige Brig met prachtig 
uitzicht op de omliggende bergen en 
een gezellig terras waar het fijn vertoe-
ven is. Alle kamers beschikken over 
douche/bad, toilet, haardroger, flats-
creen-tv, telefoon, gratis wifi, kluisje, 
thee/koffiefaciliteiten. Het hotel 
beschikt over een lift. Info: van het sta-
tion Brig naar het hotel is ± 100 meter 
stappen. Bagage moet er niet gedragen 
worden!

SPECIALSSPECIALS
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Geheel ten onrechte staat New England, de streek ten noorden van New York aan de 
Oostkust van de Verenigde Staten, niet zo vaak aangekruist als bestemming voor 
wie de plas wil oversteken. Het is een prachtige streek waar een groot deel van 
de ontstaansgeschiedenis van de VS zich afspeelde, met lieflijke dorpjes, houten 
overkapte bruggen, uitgestrekte bossen en glooiende heuvels, schilderachtige 
zandstranden en talrijke historische bezienswaardigheden. 

Indian Summer in New England (VS)

10 tot 20/10/2023 (11d/10n)

€4845
(richtprijs) Toeslag singlekamer: € 2010

Inbegrepen
• Vlucht Brussel – boston
• 23kg bagage en 6kg 

handbagage
• Verplaatsingen ter plaatse 

per autocar
• 10 nachten in 3*hotels
• Verblijf in kamer met 

ontbijt
• Uitstappen vermeld in het 

programma
• Bezoeken met een lokale 

gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Niet vermelde maaltijden
• Dranken tijdens de maaltijden
• Verblijfstaksen en fooien
•  Visum (ESTA)
•  Voorzie een budget van ± € 750 

(richtprijs) voor maaltijden en 
facultatieve uitstappen

•  Reisverzekering buiten Europa, 
privé af te sluiten

Deelnemers Min. 25

OKRA-Reisbegeleiding
Paul Van Roy

Provincie Antwerpen

We gaan er naartoe tijdens de ‘Indian 
Summer’, een periode in de herfst 
waar het weer nog aangenaam is en 
de bossen kleuren in een spectaculair 
palet van herfstbladeren. We bezoe-
ken historische steden als Boston, 
Portland, Newport, Plymouth en 
Provincetown. We gaan op walvissafari 
en maken kennis met de beruchte 
heksenprocessen in Salem en met de 
eigenaardige religieuze gebruiken van 
de protestantse Shakers. We ontdek-
ken hoe de oorspronkelijke inheemse 
bevolking leefde en geconfronteerd 
werd met de eerste kolonisten. 

In Kennebunkport zien we waarom dat 
de favoriete zomerstek was van de 
Kennedy’s en in Mystic Seaport krijgen 
we een indruk van het harde vissers-
leven en een ‘Moby Dick’-gevoel bij 
het bezoek aan een historische wal-
visvaarder.

Kortom: een reis voor wie houdt van 
natuur en cultuur, met veel afwisse-
ling en een boeiende kennismaking 
met een geheel ander Amerika dan 
dat van Hollywood en de Westerns!

Ons programma:
10-12/10 Boston (stadsbezoek + whale 
watching cruise) 
13/10 Portland via Salem, Rockport & 
Kennebunkport 
14/10 White Mountains (Mount 
Washington Cog Railway) 
15/10 Green Mountains en Flume 
Gorge
16/10 Green Mountains en Hancock 
Shaker Village 
17/10 Mystic Seaport en Pequot Indian 
Reservation (museum) 
18-19/10 Cape Cod (Newport, 
Plymouth, Provincetown) 
20/10 Terugreis

Voor deze reis is een internationaal 
paspoort verplicht!

Deze reis is niet geschikt voor perso-
nen met een verminderde mobiliteit.

SPECIALS
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EGYPTE Cairo & de Schatten van de Nijl
M/S River Anuket *****

27/04 tot 06/05/2023 (10d/9n)

€2180
Toeslag singlekamer: € 349

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven vanuit provincie 

Oost-Vlaanderen met ophaling aan huis
• Heenvlucht Brussel – Caïro
• Tussenvlucht Caïro – Luxor
• Terugvlucht Luxor - Brussel
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• Transfers ter plaatse
• 2 nachten in hotel Holiday Inn Caiïro 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 (op basis van beschikbaarheid en bij 
min. 15 personen)

• Fooien (± € 80 à € 90 pp.)

Deelnemers Min. 15

OKRA-Reisbegeleiding
Linda Feys

Provincie Oost-Vlaanderen

Dag 1 Heenvlucht naar Caïro We logeren 
in hotel Holiday Inn Cairo Maadi 5* of 
gelijkwaardig.

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 zuiden van Gizeh. 

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 uit-
stap naar de citadel, die een panora-
misch 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 
namiddag transfer naar de luchthaven 
voor de binnen landse vlucht naar Luxor. 
Aangekomen in Luxor trans fer naar de 
M/S River Anuket 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 bewa-
kers 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 standbeel-
den 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 meter van zijn oorspronke lijke plek 
op het eiland van Philae. Het tempel-
complex is gewijd aan de godin Isis en 
bevat diverse altaren en heilig dommen. 
Nadien bezoeken we de hoge dam en de 
onvoltooide obelisk. 

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 tem-
pel 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 kro-
kodillenkop, 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. 

Dag 9 Luxor Ontdekking van de rechter-
nijloever 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 identi-
teitskaart geldig te zijn tot 6 maanden 
na terugkeer!

SPECIALS
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Donau cruise
MS DOUCE FRANCE *****

Ontdek de overvloed aan schatten van Oostenrijk en Hongarije tijdens een 
unieke cruise op ontdekkingstocht naar de geheimen van de Donau. Bewonder 
de kleurrijke steegjes van Bratislava net als een wirwar aan straatjes in een 
sprookjesachtig dorp; de Puszta daarentegen verbergt de ware ziel van Hongarije 
in het hart van zijn immense vlaktes. Bezoek de Gellert-baden, die u een breed 
scala aan balneotherapiediensten aanbieden, maar ook het museum van “Sissi”, 
dat mythe en waarheid vergelijkt, waarbij u heel wat persoonlijke effecten kan 
bewonderen evenals de beroemdste portretten van deze charmante keizerin.

28/06 tot 05/07/2023 (8d/7n)

€2495
Toeslag single: € 643

Inbegrepen
• Vervoer naar de luchthaven van Zaventem  

vanuit provincie West-Vlaanderen met ophaling 
aan huis

• Vlucht Brussel – Wenen
• 20kg bagage en 6kg handbagage
• 7 nachten aan boord van MS Modigliani 4*
• Verblijf in vol pension met dranken aan boord
•  Uitstappen vermeld in het programma
• Nederlandstalige lokale gids

Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Dranken tijdens de uitstappen
• Speciale dranken tijdens de gala-avond aan 

boord
• Fooien
• Dinerconcert op dag 7

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Marie-Ange Descheemaeker

Provincie West-Vlaanderen

De parels van het Oostenrijks-Hongaarse rijk

WENEN - MELK - DURNSTEIN - 
BRATISLAVA - KALOCSA - BOEDAPEST 
- ESZTERGOM - WENEN

Dag 1 Wenen 
Vlucht naar Wenen, transfer en 
inscheping vanaf 18u. Voorstelling van 
de bemanning en welkomstdrank. 
Vertrek van de boot om 20u. ‘s Nachts 
varen we naar Melk.

Dag 2 Melk – Dürnstein 
Facultatieve excursie pakketten: 
bezoek aan de Abdij van Melk. Dit 
gebouw ligt op een rotsheuvel van 
meer dan 50 m hoog, dat uitkijkt over 
de Donau. Het is het symbool voor de 
meest volledige ontplooiing van de 
barokstijl in Oostenrijk. Ontdekking 
van Dürnstein.

Dag 3 Bratislava – Kalocsa 
Geleid bezoek aan de oude stad van 
Bratislava met prachtige barokke 
paleizen, kerken en gezellige pleintjes. 
In de namiddag varen we.

Dag 4 Kalocsa – Boedapest 
Geleid bezoek aan Puszta. In de 
namiddag varen we.

Dag 5 Boedapest 
Geleid bezoek aan Boedapest. 
Gescheiden door de Donau, Buda en 
Pest, reflecteren de facetten van de 
contrasterende Hongaarse hoofdstad. 
In de namiddag, vrije tijd of optioneel 
bezoek aan de thermen Gellert. 
Folklore avond in Boedapest.

Dag 6 Esztergom – Wenen 
Vrije tijd in Esztergom. In de namiddag 
varen we. Gala-avond.

Dag 7 Wenen 
Bezoek aan het kasteel van 
Schönbrunn, zomerverblijf van de kei-
zerlijke familie en panoramisch 
bezoek aan Wenen. In de namiddag, 
bezoek aan de Hofburg en het muse-
um van ‘Sissi’.
 
Na het diner muziekconcernt in Wenen 
(facultatief).

Dag 8 Wenen 
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping 
om 09u. Transfer naar de luchthaven 
en terugvlucht naar Brussel.

We verblijven aan boord van de MS 
Douce France, volledig gerenoveerd in 
2017 met ruime kajuiten met grote 
raampartijen op het bovendek. Voor 
de liefelijke en vrouwelijke inrichting 
in de gemeenschappelijke ruimtes 
werden rozetinten gebruikt, met toet-
sen van aubergine en anijs. De kajui-
ten baden in een maritieme sfeer.  

SPECIALS
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De Loire, een koninklijke rivier
MS Loire Princesse *****

Scheep in voor een cruise op de Loire, de rivier van de koningen van Frankrijk, 
waarvan de schoonheid van de landschappen legendarisch is. 
Ontdek Saint-Nazaire en bewonder de scheepswerf en de Escal’Atlantic die u 
onderdompelen in de wereld van stoomschepen tussen de gigantische constructies 
en het leven aan boord. Geniet van de magische kastelen van de Loire en van 
Brissac, het hoogste kasteel van Frankrijk dat met zijn monumentale gevels 
uittorent boven zijn grote park.

09 tot 14/08/2023 (6d/5n)

€2090
Toeslag bovendek: € 208
Toeslag single: € 532

Inbegrepen
• Vervoer per autocar naar de haven van Nantes 

vanuit provincie Antwerpen (opstap CM 
Mechelen)

• 5 nachten aan boord van MS Loire Princesse 5*
• Verblijf in vol pension met dranken aan boord 

(vanaf het avondmaal op dag 1 tot en met het 
ontbijt op dag 6)

• Uitstappen vermeld in het programma
• Lokale Franstalige gids

Niet inbegrepen
• Dranken tijdens de uitstappen
• Speciale dranken tijdens de gala-avond aan 

boord
• Fooien

Deelnemers Min. 20

OKRA-Reisbegeleiding
Rita Van der Auwera

Provincie Antwerpen

Dag 1 Nantes - Saint-Nazaire 
Per autocar naar Nantes. Inschepen 
om 18u. Welkomstcocktail en voorstel-
ling van de bemanning. Diner aan 
boord. Navigatie naar Saint-Nazaire.

Dag 2 St Nazaire – Nantes 
Saint-Nazaire, een stad aan zee : 
bezoek aan Escal’Atlantic, dat met 
groot vernuft de geschiedenis van de 
passagiersschepen ‘Normandie’ en 
‘France’ vertelt aan de hand van ver-
beeldingskracht en realiteit. Daarna 
zetten we voort richting de scheeps-
werf van Saint- Nazaire. s Middags zei-
len we naar Nantes. s Avonds, cruise-
promenade op de Erdre.

Dag 3 Nantes – Ancenis 
‘s Morgens, rondleiding in Nantes, de 
stad van het kasteel van de Hertogen 
van Bretagne. In de namiddag, “de 
Muscadet-route” en Clisson, een char-
mant klein middeleeuws stadje

Dag 4 Ancenis - Chalonnes-sur-Loire – 
Angers 
Vertrek van de cruise richting 
Chalonnes sur Loire. Bezoek aan 
Angers, de historische wijken en het 
beroemde wandtapijt van de 
Apocalyps. Animatieavond.

Dag 5 Chalonnes-sur-Loire - Kastelen 
van de Loire – Ancenis 
Dagexcursie naar de kastelen van de 
Loire. We keren terug naar de boot in 
Ancenis. Gala-avond. Vertrek van de 
boot richting Nantes.

Dag 6 Nantes 
Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping 
om 10u. We vatten de terugreis aan 
per autocar.
 
We verblijven aan boord van de 
MS Loire Princesse 5*. Het ontwerp 
van dit schip is exclusief, omdat het 
het eerste Franse schip is dat op de 
Loire vaart, de laatste wilde rivier van 

Europa. Het is gebouwd in 2015 en is 
speciaal door zijn schoepenrad en 
geringe diepgang. De edele bordeaux-
rode kleur worden gecombineerd met 
koperen elementen, die het interieur 
een prestigieus karakter geven. Een “ 
koninklijke ” sfeer om de Loire kaste-
len langs het water te bezoeken. Een 
knipoog naar de beroemde “ inexplo-
sibles ” die ooit op de Loire voeren: 
een grote open haard bevindt zich in 
het midden van het terras.

SPECIALS
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77 Bestelbon   Winterbrochure ‘23 blz. 25

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 provincie zijn mogelijk).
.................................................................................................................................................................................................................................................
❏ Ik wens gebruik te maken van de ophaaldienst. Indien je ophaaladres niet gelijk is aan je opgegeven officiële  adres, vul
dan hier je ophaaladres in. Deze optie is enkel mogelijk voor reizen van de provincie Oost-Vlaanderen en West-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
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
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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 OKRA reizen 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 wisselkoersen en 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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80 Achterkant:   Stockfoto ID: Grote bol inschrijvingen starten op 
5/12

inschrijvingen
 starten op 
5 december


