
VAKANTIEREIZEN
2018

Lid van NBAV 

AL 27 JAAR BEGELEIDE KWALITEITSVAKANTIES.  
BEGELEIDE VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN 
VERSTANDELIJKE BEPERKING, NAH, AUTISME EN EPILEPSIE 

  Budgetreizen met speciale prijzen en vaste 

klantenkorting    Zon/ strandvakanties naar 

Spanje en Griekenland    Spectaculaire 

treinreizen door Canada , de Oriënt – Express 

en Alpen /  Italië    Hotelreizen naar Duitsland, 

Oostenrijk , en Frankrijk    Heerlijke bungalow/ 

excursiereizen in Engeland, België    Duitsland 

en Nederland    Actieve Jongerenreizen en 

Senioren reizen    Concertreizen met optredens 

van Nederlandse artiesten
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Tracks Travel 
begeleide 
vakantiereizen 

2018
Alweer voor het 27e jaar presenteren wij weer vol 

trots ons nieuwe reisprogramma 2018!

Onze reisgids staat weer boordevol nieuwe reizen 

en met een enthousiast team van chauffeurs en 

vrijwilligers gaan wij er weer alles aan doen om er 

voor jouw een heerlijke vakantie van te maken!

Door onze klanten en ouders/begeleiders worden 

onze reizen en organisatie als zeer goed beoordeeld.

Namens ons team wensen we je een fijne vakantie!

Tom Bel

Directeur Tracks Travel

Algemene informatie

NIEUWE VAKANTIEREIZEN 
IN 2018

 Zonnige zomer en winter vliegreizen 

 naar Griekenland en Spanje

 Budgetreizen tegen speciale prijzen

 Engeland – Peak district actief

 Hotelreizen naar Duitsland, Oostenrijk 

 en Denemarken

 Actieve jongerenreizen naar Frankrijk, 

België en Nederland

 Senioren rustig aan reizen

 Duitsland Europa park en Disney Parijs

 Wellness-meditatie-yoga vakantie

 Luxe Treinreizen naar o.m. 

 Canada – Rocky Mountains, 

 Oriënt- express en Alpen en Italië

WAAR STAAT 
TRACKS TRAVEL VOOR?

 Klantvriendelijkheid, persoonlijke zorg en 

aandacht

 Ervaren en enthousiaste vrijwilligers die 

vooraf getraind worden

 Vervoer met eigen touringcars met 

professionele chauffeurs         

 Haal – brengtaxi service vanaf huis naar 

de Opstapplaats

 NBAV- keurmerk voor kwaliteit en 

zekerheid 

 Alle excursies, maaltijden en activiteiten 

inbegrepen

 Uniek filmverslag van je vakantie

 Verblijf op kwaliteitsparken en hotels

 Wij komen uit de zorg en zijn op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen

Haal - Breng Taxiservice
Tarieven: enkele reis en retour 
Afstand tussen ophaaladres – opstapplaats

                                              Enkele reis Retour

  0  - 25 km € 50,00 € 90,00

  26 – 50 km € 65,00 € 120,00

  51 – 100 km € 95,00 € 175,00 

  101 – 150 km € 120,00 € 225,00

  151 – 200 km € 160,00 € 310,00

  200 km en meer € 180,00 € 340,00  

* Tijdens het haal en breng vervoer is er geen begeleiding van de reis die maakt aanwezig.
* Deze Taxi ritten zijn soms gedeelde ritten waardoor je wat langer in de Taxi zit.
* Reservering van de haal/- brengservice binnen 30 dagen voor vertrek van je Reis zijn op aanvraag
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Algemene informatie

All-inclusive principe
De reissom van een Tracks Travel-reis is in de meeste gevallen 
inclusief: begeleiding, vervoer vanaf opstapplaats naar vakantielocatie 
en terug, accommodatie, alle maaltijden, consumpties en 
versnaperingen in de accommodatie, excursies en reisverslag. 
Er wordt geen apart potgeld doorberekend voor deze onderdelen 
van een reis. Eventuele uitzonderingen staan altijd benoemd bij de 
specifieke reisbeschrijving in deze brochure / website.

Groepen
Tracks Travel is een reisorganisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking, NAH, autisme en epilepsie, die in gemengde groepen samen 
reizen. Wij vragen van onze reizigers dat ze in groepsverband kunnen 
reizen met de begeleiding die we per reiscategorie bieden (zie daarvoor 
het kopje “maak de juiste vakantiekeuze”). Onze reizen worden begeleid 
door deskundige en ervaren begeleiders die er alles aan zullen doen 
om jou een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Het reisprogramma is 
gebaseerd op kleinschalige reizen; dit vind je terug in het gemiddelde 
aantal deelnemers - dit staat bij elke reis steeds aangegeven - en het 
aantal begeleiders dat meegaat.

Leeftijden
Deelnemen aan A- en B-categoriereizen van Tracks Travel kan vanaf de 
leeftijd van 17 jaar.

Jongeren reizen (17 t/m 27 jaar)
Enkele reizen hebben wij speciaal voor jongeren in ons reisprogramma 
opgenomen. Dit zijn reizen met excursies en activiteiten die speciaal 
voor jongeren zijn bedoeld, en vaak zijn er meer faciliteiten zoals disco, 
bar en activiteitenprogramma op het park aanwezig.

Seniorenreizen 55+
Voor reizigers die het op reis wat rustiger aan willen doen, niet te ver 
willen en kunnen lopen, maar wel leuke excursies willen ondernemen 
zijn deze reizen zeer geschikt.

Rolstoeltoegankelijkheid reizen
Sommige reizen zijn ook toegankelijk voor deelnemers die gebruik 
maken van een rolstoel. Dit uit zich met name in rolstoel aangepaste 
accommodaties en excursies. Uitgangspunt is wel dat bewuste 
deelnemer binnenshuis kan lopen en in staat is een klein aantal 
traptreden - met hulp - te beklimmen (o.a. in onze touringcar). 
Bij elke reis staat specifiek vermeld of deze wel of niet geschikt is 
voor deelnemers met een rolstoel. In verband met het beperkte aantal 
rolstoelplaatsen is het raadzaam zo snel mogelijk na uitkomst van 
de brochure in november telefonisch een plaats te reserveren.

Epilepsie
Deelnemers met epilepsie die goed zijn ingesteld op hun medicatie en 
waarbij de behandelend arts deelname aan een reis heeft goedgekeurd 
kunnen met Tracks Travel mee op reis. Bij vliegreizen en bootreizen 
gelden aanvullende eisen:
Regulering door luchtvaartmaatschappijen en op schepen zegt dat 
gezagvoerders onder bepaalde omstandigheden kunnen besluiten 
een reiziger vervoer te weigeren; epilepsieaanvallen kunnen onder die 
redenen vallen. Deelnemers die aanvalsvrij zijn, kunnen meereizen op 
dergelijke reizen, maar nemen altijd zelf het eventuele schaderisico als 
gezagvoerders toegang weigeren doordat men bijvoorbeeld alsnog ter 
plaatse een aanval heeft.

Diabetes
Deelnemers met diabetes die insuline gebruiken, kunnen alleen 
meereizen met Tracks Travel als betreffende deelnemer zelf insuline 
kan injecteren en goed is ingesteld op medicatie. Wij zullen de 
deelnemer en zijn/haar ouder/begeleider/wettig vertegenwoordiger 
verzoeken hier een verklaring voor te tekenen.   

Visuele beperking
De zeilreizen in het programma van Tracks Travel zijn niet toegankelijk 
voor mensen met een visuele beperking in verband met het ontstaan 
van mogelijk gevaarlijke situaties aan boord (glad dek, lage doorgangen, 
veel obstakels). Deelnemers met een visuele beperking die door 
hun beperking niet zelfstandig kunnen voorzien in hun lichamelijke 
verzorging en ondersteuning nodig hebben bij het lopen, kunnen alleen 
aan die reizen deelnemen die ook geschikt zijn voor deelnemers die 
gebruik maken van een rolstoel. In verband met het beperkte aantal 
plaatsen voor rolstoelgebruikers en deelnemers met een visuele 
beperking verdient het de aanbeveling zo snel mogelijk na uitkomst 
van de brochure in november telefonisch een plaats te reserveren. 

Accommodaties
Tracks Travel besteedt altijd veel zorg aan de keuze van de 
vakantielocaties, zodat een fijne vakantie voor haar reizigers 
gegarandeerd is.

In ons vakantieaanbod vind je o.a. appartement- en bungalowreizen. 
De appartementen en bungalows die we hebben uitgezocht voor het 
komende seizoen zijn gelegen op schitterende locaties en voorzien van 
alle gemakken. De bungalowparken beschikken nagenoeg over een 
zwembad en bar/restaurant en per park specifieke andere recreatieve 
mogelijkheden, aangegeven per reis in deze brochure. Tijdens onze 
minivakanties en verzorgde hotelreizen verblijf je in 3-sterren hotels 
met bar/restaurant en 2-persoonskamers voorzien van douche/toilet 
en televisie. Er is hier altijd de mogelijkheid om tegen meerprijs een 
1-persoons-kamer te boeken. Voor onze kampeerreizen geldt dat 
we op kampeerterreinen overnachten die zonder uitzondering een 
prachtige ligging, uitstekende recreatieve en sanitaire voorzieningen 
en Nederlandse medewerkers hebben. We verblijven in een 
gemeenschappelijke tent waarin gekookt en gegeten wordt en waar 
we ’s avonds gezellig bij elkaar kunnen zitten en elke reiziger krijgt 
een eigen 2-persoonstent tot zijn/haar beschikking. Tevens is er de 
mogelijkheid te overnachten in een stacaravan op de kampeerlocatie.
Voor meer informatie over de boot- en creatieve reizen verwijzen we je 
naar de desbetreffende reisbeschrijvingen in deze brochure.

Vervoer en opstapplaatsen
Het overgrote deel van het vervoer binnen Nederland en de meeste 
bestemmingen in Europa verzorgen wij met onze eigen comfortabele 
touringcar, bestuurd door professionele chauffeurs. De opstapplaatsen 
zijn per reis aangegeven. Voor sommige reizen maken we gebruik van 
minibussen. Uiteraard zijn alle kosten voor vervoer gedurende het 
geboekte reisprogramma bij de prijs inbegrepen.
Dit geldt echter niet voor de reiskosten van en naar de op- en 
afstap  plaatsen van de reis in Nederland. Vervoer van en naar de 
op- en afstapplaatsen dient door het thuisfront van de vakantie-
deelnemer geregeld te worden. Tracks Travel draagt hier geen 
verantwoordelijkheid voor. Deelnemers dienen op aangegeven tijden 
gebracht en opgehaald te worden. Voor haal- en brengservice vanaf 
huisadres naar opstapplaats, zie pagina 3 van de gids. 

Eten en drinken all-inclusive
Bij al onze reizen zijn gezamenlijke maaltijden, drankjes en 
versnaperingen in tent, boot, hotel, appartement, bungalow bij 
de reissom inbegrepen, tenzij expliciet anders aangegeven bij de 
betreffende reisbeschrijving. Waar nodig vragen we af en toe je hulp 
bij de afwas. Maaltijden en consumpties in wegrestaurants op heen- 
en terugreis zijn voor rekening van de deelnemer zelf. Hetzelfde geldt 
voor consumpties op terrassen en in cafés en tijdens hotelreizen. 
Gedurende sommige hotelvakanties is het verblijf in hotels op basis 
van halfpension; ontbijt en avondeten zijn bij de prijs inbegrepen.
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Activiteiten en excursies all-inclusive
Bij elke reisbeschrijving staan de excursies en activiteiten voor die 
reis vermeld. Per reis wordt tevens beschreven welke activiteiten en/
of excursies bij de prijs zijn inbegrepen. Wil je aan een extra activiteit 
deelnemen, dan is dit geen probleem; tegen bijbetaling ter plaatse kun 
je meedoen. Activiteiten en excursies zijn niet verplicht; in onderling 
overleg met de begeleiding kun je altijd besluiten niet mee te doen of 
thuis te blijven.

Zakgeld
Voor een lunch op heen- en terugreis bedragen de kosten plus minus 
€ 10,- per persoon per lunch. Als zakgeld voor extra consumpties, 
ansichtkaarten, souvenirs, fooien e.d. adviseren wij verder € 20,- 
per dag mee te nemen op reis. Bij minivakanties en hotelvakanties 
adviseren wij een zakgeldbedrag van € 25,- per dag. Dit bedrag is een 
gemiddelde en de hoogte is uiteindelijk afhankelijk van het persoonlijke 
uitgavenpatroon van betreffende deelnemer. Als beheer van het zakgeld 
gewenst is, kan dit aangeven worden op het inschrijfformulier. Verzoek 
is om dan meteen aan te geven hoe de verdeling van het zakgeld en 
eventuele hulp bij besteding ervan gewenst is. Tracks Travel houdt 
geen persoonlijke bonnenadministratie t.a.v. het zakgeld van een 
respectievelijke reiziger bij. Als het zakgeld niet in beheer wordt 
gegeven, laat de begeleiding van Tracks Travel de deelnemer verder 
vrij in de besteding van het zakgeld.  

Reisverzekering en Annuleringsregeling
De reissom is exclusief reisverzekering en annuleringsregeling (zie 
ook achterin deze brochure bij de Reis- en Boekingsvoorwaarden). In 
verband met onnodige risico’s tijdens een reis stelt Tracks Travel elke 
reiziger verplicht een reisverzekering af te sluiten. Je kunt zelf kiezen 
of je een dergelijke verzekering via Tracks Travel bij de Europeesche 
Verzekeringen wilt afsluiten - wat je in dat geval gelijk met je boeking 
kunt opgeven - of via een zelf gekozen verzekeraar.

Tenslotte
Als je ons reisprogramma hebt doorgelezen krijg je vast zin in vakantie!
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de reizen ontvangen 
dan kun je op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur naar ons kantoor 
bellen. ’s Avonds en in het weekend zijn wij gesloten. Als we er 
niet zijn, aarzel dan niet om een boodschap achter te laten op ons 
antwoordapparaat; we bellen je dan zo snel mogelijk terug. Je vakantie-
plezier hangt voor een groot gedeelte af van je eigen instelling en 
mogelijkheden; kies daarom een vakantie die bij je past. Tracks Travel 
geeft je hierbij graag advies. We raden je aan om ook onze Reis- en 
Boekingsvoorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van 
de regels die Tracks Travel hanteert bij o.a. aanmelding, annulering en 
aansprakelijkheid. Tracks Travel blijft er naar streven de vakantiereizen 
zo betaalbaar mogelijk te houden en wij hanteren al jarenlang ‘inclusief 
prijzen’; begeleiding, vervoer, luchthavenbelasting, verblijf, excursies, 
activiteiten, maaltijden en filmverslag zijn bij de reissom inbegrepen. 
Wij hechten groot belang aan klantvriendelijkheid en de ervaring heeft 
geleerd dat vrijwel alle deelnemers enthousiast terugkomen van een 
vakantie met Tracks Travel.

MAAK DE JUISTE VAKANTIE KEUZE!

Belangrijk! 
Om teleurstellingen en grote niveauverschillen tussen 

deelnemers op een reis te voorkomen is het van belang 

dat je de juiste vakantiecategorie kiest, passend bij jouw 

niveau en interesse. Aarzel bij vragen of twijfels niet om 

ons te bellen; wij willen er graag voor zorgen dat iedere 

deelnemer het tijdens de reis naar de zin heeft! Om een 

evenwichtige samenstelling van de groep te bevorderen 

kennen we aan onze reizen een A- en een B-categorie 

toe voor reizigers vanaf 17 jaar. Bij elke reis staat 

steeds genoemd of het om een A- of B-categorie reis 

gaat. Een aparte reiscategorie vormen de jongeren en 

seniorenreizen. 

A-categorie (vanaf 17 jaar)
De A-categorie is bedoeld voor de zelfstandige en 

zelfredzame deelnemers vanaf 17 jaar. Tijdens je vakantie 

krijg je de vrijheid die je aankunt, je bent niet verplicht 

om aan activiteiten deel te nemen, maar je hebt wel de 

keuze uit een breed aanbod aan bestemmingen met 

gevarieerde en avontuurlijke activiteiten zoals klimmen 

en abseilen, mountainbiken, boogschieten, paardrijden 

en zeilen. Uiteraard worden genoemde activiteiten steeds 

onder deskundige begeleiding ondernomen. Wil je liever 

lekker luieren, dan biedt de A-categorie ook heerlijke 

vakanties naar zonnige bestemmingen of prachtige 

excursiereizen.

Voor elke vijf deelnemers op een A-categorie reis gaat 

er één begeleider mee.

B-categorie (vanaf 17 jaar)
Voor die deelnemers die wat minder zelfstandig en 

zelfredzaam zijn biedt de B-categorie voor reizigers 

vanaf 17 jaar vele bestemmingen en mogelijkheden. 

De nadruk bij deze reizen ligt op recreatieve ontspanning 

en bijzondere excursies. Zeer geschikt dus voor mensen 

die het wat rustiger aan willen doen. Voor iedere vier 

deelnemers gaat er één begeleider mee.

Voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of 

visueel beperkt zijn, zijn er zowel binnen de A- als 

B-categorie reizen, als de minivakanties van Tracks 

Travel reismogelijkheden.

Zie de criteria voor deelname onder de betreffende 

kopjes in de Algemene Informatie.

Postbus 31  |  2360 AA  |  Warmond  |  T 071 301 18 88  |  Einfo@trackstravel.nl

www.trackstravel.nl

Bezoek onze website via www.trackstravel.nl en like ons op www.facebook.com/trackstravelwarmond  
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VASTE KLANTENKORTING!*

Veel van onze reizigers zijn al jaren klant bij Tracks 

Travel, en een groter compliment kunnen we 

niet krijgen. Graag willen we onze vaste klanten 

bedanken voor hun trouw en als dank krijg je een 

leuke korting van €50,- op jouw vakantiereis als je al 

meer dan vijf reizen met ons bent mee geweest. 

* Vaste klantenkorting geldt niet i.c.m. budgetreizen en 
lastminute aanbiedingen.

Vanaf 2014 voert Tracks Travel 

als gekeurd lid officieel het 

keurmerk van de Nederlandse 

Branchevereniging Aangepaste 

Vakanties.

De vereniging heeft als doel 

het bevorderen, verruimen en 

verbeteren van de vakantie

mogelijkheden voor mensen met 

een functiebeperking en daarnaast 

het ontwikkelen en optimaliseren 

van de algemene voorwaarden en 

omstandigheden waaronder haar 

leden hun dienst verlening aan 

mensen met een functiebeperking 

kunnen verwezenlijken.

De organisaties die aangesloten zijn bij de NBAV staan 

garant voor een hoge kwaliteit van het product. De leden 

moeten voldoen aan strenge voorwaarden en worden 

jaarlijks gecontroleerd door de NBAV. Hiermee is veilig-

heid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de organisaties 

zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Voor informatie over 

de NBAV kun je contact met ons opnemen of kijken op  

www.nbav.nl

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Voor die reizigers die een persoonsgebonden budget 

hebben is het zinvol te weten dat de begeleiderskosten 

van een vakantiereis in veel gevallen teruggevorderd 

kunnen worden bij het zorgkantoor. Tracks Travel 

factureert het begeleiderstarief apart op de factuur die 

zij aan de reiziger stuurt.

De reiziger of zijn/haar wettig vertegenwoordiger kan 

vervolgens zelf contact leggen met het zorgkantoor 

omtrent terugvordering van het begeleiderstarief 

vanuit het PGB. Voor meer informatie zie: www.pgb.nl 

BUDGETREIZEN

Om tegemoet te komen aan die reizigers die minder 

financiële middelen tot hun beschikking hebben, 

maar wel graag in het hoogseizoen op vakantie 

willen, heeft Tracks Travel voor 2018 een aantal 

budgetreizen in het programma opgenomen. 

Tracks Travel en 
de Nederlandse 
Branchevereniging 
Aangepast 
Vakanties (NBAV)
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JOUW VAKANTIEFILM OP ONZE WEBSITE!
Om nog lekker na te kunnen genieten van die heerlijke vakantie, maken we van 
ELKE REIS een UNIEKE KORTE FILM met de leukste momenten van je reis! 
Wij zetten het vakantiefilmpje ongeveer vier weken na afloop van je vakantie online 

op onze website! www.trackstravel.nl

TRACKS TRAVEL EN 
PROFESSIONEEL 

VERVOER!

“Wij voeren het merendeel van 
onze busreizen uit met een eigen 
comfortabele 34persoons
touringcar voorzien van een dvd/
muziekinstallatie, toilet en koelkast 
voor koude drankjes. Voor de 
korte en langere afstanden bieden 
wij dus ruime zitplaatsen met 
voldoende beenruimte en de nodige 
faciliteiten aan boord. De touringcar 
wordt bestuurd door professionele 
touringcarchauffeurs die bij Tracks 
Travel in dienst zijn. Zo ben je als 
reiziger tegelijkertijd verzekerd van 
comfortabel én veilig vervoer”.

Bezoek onze website via www.trackstravel.nl en like ons op www.facebook.com/trackstravelwarmond  

powered by 
Rock&Rolstoel Producties
www.rockenrolstoel.nl
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De kerstmarkt in Keulen is één van de bekendste en grootste van Duitsland, 
in de kerstperiode wordt Keulen omgetoverd tot een sprookjes stad.
Met maar liefst zeven verschillende kerstmarkten kijk je je ogen uit, en vind 
je hier zeker een cadeau.

Strijk neer op een terras, geniet van heerlijke glühwein en Duitse kuchen.

Ook brengen we een bezoek aan het pittoreske Monschau wat is omgetoverd 
tot een sprookjes stad.

De bijzonder sfeervolle kerstmarkt in Brussel telt maar liefst 240 kraampjes. 
Naast kerstversiering, lekkere glühwein, braadworst en cadeaus vind je hier 
ook attracties zoals een draaimolen, een schaatsbaan en een reuzenrad.
Elk jaar wordt de grote markt versierd met een gigantische kerstboom met 
vele lichtjes.
Je kunt genieten van het prachtige klank en lichtspel op het winter plein, 
Manneke Pis mag je niet missen en ook bezoeken we het Atomium, 
het bijzondere stalen moleculegebied van de wereldtentoonstelling 1958.

KERSTREIS 2018
HOTELREIS DUITSLAND – KEULEN 

KERSTREIS 2018
HOTELREIS BELGIË - BRUSSEL

5 daagse hotel / excursie reis

5 daagse hotel / kerst reis

 ACCOMMODATIE
• Verblijf in een 3 sterren hotel met bar/restaurant
• 2 persoonsslaapkamers
• 1 persoonsslaapkamer op aanvraag met toeslag

 EXCURSIES
• Bezoek kerstmarkten Keulen en Monschau

  BIJZONDERHEDEN
• Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
• Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en je moet 

goed ter been zijn!
• Vermeld duidelijk de reiscode van de gewenste 

reis bij je aanmelding!

OPSTAPPLAATSEN
• Haarlem, Utrecht, Arnhem, den Bosch en Venlo
• Haal- en brengservice, zie pagina 3

INCLUSIEF
• Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 

en terug
• Verblijf op basis van volpension
• Excursies zoals vermeld
• Filmverslag op website

EXCLUSIEF
• Reisverzekering en annuleringsregeling
• Consumpties buiten de maaltijden om
• Zakgeld 

 ACCOMMODATIE
• Verblijf in een 3 sterren hotel met bar/restaurant
• 2 persoonsslaapkamers
• 1 persoonsslaapkamer op aanvraag met toeslag 

 EXCURSIES
• Bezoek kerstmarkt Brussel
• Bezoek Atomium
• Stadswandeling 

  BIJZONDERHEDEN
• Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
• Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en je moet 

goed ter been zijn!
• Vermeld duidelijk de reiscode van de gewenste 

reis bij je aanmelding!

OPSTAPPLAATSEN
• Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch
• Haal- en brengservice, zie pagina 3 
 
INCLUSIEF
• Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 

en terug
• Verblijf op basis van volpension
• Excursies zoals vermeld
• Filmverslag op website 
 
EXCLUSIEF
• Reisverzekering en annuleringsverzekering
• Consumpties buiten de maaltijden om
• Zakgeld 

Ma 10 t/m Vr 14 december

Reiscode: 85

€ 785,-

Za 22 t/m Wo 26 december

Reiscode: 84

€ 785,-

8

A+B categorie KERSTREIZEN 2018 



DUITSLAND - FREIBURG

Deze heerlijke midweek gaan we weer helemaal "los" in het grootste en leukste 
attractiepark van Europa!

Meer dan 100 attracties en geweldige shows, 3D films, 13 achtbanen en 15 landen 
themagebieden overtreft dit je wildste verwachtingen!

Ga mee in de tijds carrousel voor een reis in de tijd, stap in de 100 km snelle 
achtbaan Wodan als je durft of bezoek een spectaculaire illusionisten show.

Mis de geweldige parade door de straten vooral niet!

 

5-daagse pretpark vakantie

Ma 16 Apr t/m Vr 20 Apr

Reiscode: 12

€ 765,-

Ma 8 Okt t/m Vr 12 Okt

Reiscode: 13

€ 765,-

Verblijf in het 3 sterren Hotel in Freiburg

2 persoons kamers

1 persoons kamer op aanvraag

2 dagen bezoek aan Europapark

Bezoek aan historisch Freiburg

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers! 
(Zie algemene informatie op pagina 4 van de 
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Venlo

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf op basis van Half Pension

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

BIJZONDERHEDEN

categorie AMINIVAKANTIE

9



FRANKRIJK - PARIJS / DISNEY

Uiteraard ontbreekt een bezoek aan Parijs en het heerlijke Disney Park en studio's 
niet in ons reisprogramma!

We gaan een kijkje nemen achter de schermen van films en animatie met 3D films, 
geweldige shows en super leuke attracties in de Disney studio's, en in het Disney 
Park kan je genieten van de Space Mountain, Wild West shows en meer dan 50 
attracties!

Geniet mee van de parade met Mickey en Donald! Uiteraard gaan we ook een keer 's 
avonds naar het betoverende Parijs met verlichte Eiffeltoren, en brengen we 
overdag een bezoek aan Sacre Coeur, en de beroemde schilders wijk Montmatre.

5-daagse attractiepark / steden vakantie

Ma 9 Apr t/m Vr 13 Apr

Reiscode: 10

€ 765,-

Ma 24 Sep t/m Vr 28 Sep

Reiscode: 11

€ 765,-

Verblijf 3 sterren hotel met 2 persoons 
slaapkamers

1 persoons kamer met toeslag mogelijk

1 dag Disney studio’s

1 dag Disney park

2 maal bus tour lichtstad Parijs

Gemiddeld 16 deelnemers en 5 begeleiders

Geschikt voor maximaal 3 rolstoelgebruikers! 

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, en Oosterhout

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van onze 
gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Hotel verblijf op basis van Half Pension

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Extra consumpties in hotel

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

BIJZONDERHEDEN

10

A+B categorie MINIVAKANTIE



SPANJE - IBIZA

Welkom op het eiland met de mooiste zonsondergang.

Ibiza is een kleurrijk en veelzijdig eiland met veel zon, zee en strand.

We bezoeken Ibiza met zijn vele leuke boetiekjes, barretjes en bezoeken Dalt Vila, 
de mooiste stadskern.

We nemen je mee naar Es Canar, de grootste hippiemarkt van Ibiza en maken een 
boottocht naar het eiland Formentera.

En heerlijk zonnen doen we regelmatig op één van de hagel witte stranden.

Dat wordt genieten!

8-daagse vlieg / zon / strand vakantie

Ma 2 Jul t/m Ma 9 Jul

Reiscode: 14

€ 1185,-

Verblijf in een 3 sterren resort

2 persoons appartementen

1 persoons kamer op aanvraag tegen meerprijs

Zwembad, bars, restaurants en cocktailbar

Bezoek Ibiza stad

Bezoek Es Canar de grootste hippiemarkt

Boottocht naar Formentera

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 12 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Luchthaven Schiphol

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Retourvlucht

Verblijf in een 3 sterren resort

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de maaltijden

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

FRANKRIJK - PARIJS / DISNEY

Uiteraard ontbreekt een bezoek aan Parijs en het heerlijke Disney Park en studio's 
niet in ons reisprogramma!

We gaan een kijkje nemen achter de schermen van films en animatie met 3D films, 
geweldige shows en super leuke attracties in de Disney studio's, en in het Disney 
Park kan je genieten van de Space Mountain, Wild West shows en meer dan 50 
attracties!

Geniet mee van de parade met Mickey en Donald! Uiteraard gaan we ook een keer 's 
avonds naar het betoverende Parijs met verlichte Eiffeltoren, en brengen we 
overdag een bezoek aan Sacre Coeur, en de beroemde schilders wijk Montmatre.

5-daagse attractiepark / steden vakantie

Ma 9 Apr t/m Vr 13 Apr

Reiscode: 10

€ 765,-

Ma 24 Sep t/m Vr 28 Sep

Reiscode: 11

€ 765,-

Verblijf 3 sterren hotel met 2 persoons 
slaapkamers

1 persoons kamer met toeslag mogelijk

1 dag Disney studio’s

1 dag Disney park

2 maal bus tour lichtstad Parijs

Gemiddeld 16 deelnemers en 5 begeleiders

Geschikt voor maximaal 3 rolstoelgebruikers! 

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, en Oosterhout

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van onze 
gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Hotel verblijf op basis van Half Pension

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Extra consumpties in hotel

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

BIJZONDERHEDEN

categorie A
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VLIEG VAKANTIES



SPANJE - GRAN CANARIA

Gran Canaria is een heerlijke vakantie bestemming met subtropisch klimaat, 
pittoreske dorpjes, bergen en natuur met heerlijke zand stranden.

We maken per glasbodemboot een dolfijnen spottocht, tijdens een bus tour over het 
eiland bezoek je onder meer Roque Nublo, de beroemde 80 meter hoge basaltrots.

Ook bezoeken we dierenpark Palmitos Park met een dolfijnenshow, en de mooie 
hoofdstad Las Palmas met zijn mooie oude centrum.

Strijk neer op het strand van Maspalomas en geniet van deze heerlijke reis.

 

8-daagse vlieg / strand / zon / excursie vakantie

Do 7 Jun t/m Do 14 Jun

Reiscode: 15

€ 1085,-

Do 13 Sep t/m Do 20 Sep

Reiscode: 16

€ 1085,-

Verblijf in een 3 sterren resort

2 persoons slaapkamers

1 persoons kamer op aanvraag tegen meerprijs

Zwembad, bar/restaurant en diverse recreatie 
aanwezig

Boottocht met glasbodemboot

Eiland tour met de bus

Bezoek Palmitos Park

Bezoek hoofdstad Las Palmas

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 12 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Luchthaven Schiphol

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Retourvlucht

Verblijf in een 3 sterren resort

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de maaltijden

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

A categorie

12

VLIEG VAKANTIES



GRIEKENLAND - SAMOS

Wie eenmaal op Samos is geweest wil beslist terug!

Met zijn prachtige groene natuur, hoge bergen en valleien, stille baaitjes met witte 
zand stranden en schilderachtige plaatsjes is Samos een parel in de Middellandse 
zee.

We nemen je mee naar de grot van Pythagoras, het dal van de nachtegalen en 
brengen een bezoek aan het archeologische museum in Vathy.

Tijdens een eiland tour met de bus bezoeken we diverse interessante plaatsen 
waaronder de tempel van Hera en het mooie klooster Megali Panagia.

En onthaasten doen we aan één van de stille zand stranden.

8-daagse vlieg / strand / excursie vakantie

Ma 14 Mei t/m Ma 21 Mei

Reiscode: 17

€ 1085,-

Ma 8 Okt t/m Ma 15 Okt

Reiscode: 18

€ 1085,-

Verblijf in een 3 sterren resort

2 persoons appartementen

1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen 
meerprijs

Zwembad, bar en restaurant

Bezoek aan de grotten Pythagoras, dal van de 
nachtegalen

Bezoek museum in Vathy

Bus excursie eiland tour

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 12 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Luchthaven Schiphol

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Retourvlucht

Verblijf in een 3 sterren resort

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de maaltijden

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

SPANJE - GRAN CANARIA

Gran Canaria is een heerlijke vakantie bestemming met subtropisch klimaat, 
pittoreske dorpjes, bergen en natuur met heerlijke zand stranden.

We maken per glasbodemboot een dolfijnen spottocht, tijdens een bus tour over het 
eiland bezoek je onder meer Roque Nublo, de beroemde 80 meter hoge basaltrots.

Ook bezoeken we dierenpark Palmitos Park met een dolfijnenshow, en de mooie 
hoofdstad Las Palmas met zijn mooie oude centrum.

Strijk neer op het strand van Maspalomas en geniet van deze heerlijke reis.

 

8-daagse vlieg / strand / zon / excursie vakantie

Do 7 Jun t/m Do 14 Jun

Reiscode: 15

€ 1085,-

Do 13 Sep t/m Do 20 Sep

Reiscode: 16

€ 1085,-

Verblijf in een 3 sterren resort

2 persoons slaapkamers

1 persoons kamer op aanvraag tegen meerprijs

Zwembad, bar/restaurant en diverse recreatie 
aanwezig

Boottocht met glasbodemboot

Eiland tour met de bus

Bezoek Palmitos Park

Bezoek hoofdstad Las Palmas

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 12 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Luchthaven Schiphol

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Retourvlucht

Verblijf in een 3 sterren resort

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de maaltijden

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie A
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VLIEG VAKANTIES



GRIEKENLAND - ZAKYNTHOS

Zakynthos is een betoverend eiland aan de kust van Griekenland, en tijdens deze 
vakantie zul je je niet snel vervelen.

Natuur, strand en cultuur het is hier allemaal.

We bezoeken met een boot één van de vele grotten langs de kust, en als je het wilt 
kun je hier snorkelend onder begeleiding  de prachtige gekleurde grotten in.

Een bezoek aan Zakynthos stad met zijn vele bezienswaardigheden mag niet 
ontbreken, slenter langs de oude haven en neem een kijkje in één van de leuke 
winkeltjes.

8-daagse vlieg / strandvakantie

Za 15 Sep t/m Za 22 Sep

Reiscode: 19

€ 1085,-

Verblijf in een 3 sterren resort

2 persoons appartementen

1 persoons kamer op aanvraag tegen meerprijs

Zwembad, bar/restaurant en diverse 
entertainment aanwezig

Boottocht en bezoek aan de blauwe grotten

Bezoek Zakynthos stad

Schildpadden eiland

Natuurwandeling

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 12 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Luchthaven Schiphol

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Retourvlucht

Verblijf in een 3 sterren resort

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de maaltijden

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

A categorie

14

VLIEG VAKANTIES



CANADA - FRANS CANADA

Deze unieke en onvergetelijke treinreis voert je dwars door de mooiste gebieden 
van Canada. Vanuit Toronto, waar je eerst een interessante stadsexcursie doet, reis 
je per luxe trein naar de indrukwekkende Niagara Falls, waar je vervolgens per 
boot vlak langs vaart.

Hierna reis je via Winnipeg naar Jasper in de Rocky Mountains, waar je een 
prachtige bustoer doorheen maakt.

Optioneel is het mogelijk om een helikoptervlucht over de Rocky's te boeken.

Tot slot reizen we naar Vancouver, en gaan hier nog walvissen spotten per boot.

Een mooie reis om nooit meer te vergeten!

 

12-daagse trein vakantie

Di 11 Sep t/m Za 22 Sep

Reiscode: 20

€ 4895,-

Slaapcouchette in trein

Overnachting in een 3 sterren hotel in Toronto, 
Jasper en Vancouver

2 persoons slaapkamers

1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen 
meerprijs

Stadsexcursie Toronto

Boottocht Niagara Falls

Excursie Rocky Mountain vanuit Jasper

Optioneel: Helikoptervlucht tegen betaling

Wandelen

Gemiddeld 12 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Luchthaven Schiphol

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vlucht Amsterdam – Toronto

Vlucht Vancouver – Amsterdam

Alle treintrajecten, transfers

Alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Alle consumpties buiten de maaltijden om

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

GRIEKENLAND - ZAKYNTHOS

Zakynthos is een betoverend eiland aan de kust van Griekenland, en tijdens deze 
vakantie zul je je niet snel vervelen.

Natuur, strand en cultuur het is hier allemaal.

We bezoeken met een boot één van de vele grotten langs de kust, en als je het wilt 
kun je hier snorkelend onder begeleiding  de prachtige gekleurde grotten in.

Een bezoek aan Zakynthos stad met zijn vele bezienswaardigheden mag niet 
ontbreken, slenter langs de oude haven en neem een kijkje in één van de leuke 
winkeltjes.

8-daagse vlieg / strandvakantie

Za 15 Sep t/m Za 22 Sep

Reiscode: 19

€ 1085,-

Verblijf in een 3 sterren resort

2 persoons appartementen

1 persoons kamer op aanvraag tegen meerprijs

Zwembad, bar/restaurant en diverse 
entertainment aanwezig

Boottocht en bezoek aan de blauwe grotten

Bezoek Zakynthos stad

Schildpadden eiland

Natuurwandeling

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 12 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Luchthaven Schiphol

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Retourvlucht

Verblijf in een 3 sterren resort

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de maaltijden

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie A

15

TREIN VAKANTIES



ISTANBUL - ORIËNT EXPRESS

Op deze bijzonder treinreis over de beroemde Oriënt Express route volg je het 
spoor van vele beroemdheden!

Via Wenen reis je over het Hongaarse poesta's en karpaten naar het mooie Sibiu. 
Bezoek het kasteel van Dracula in Bran en reis verder door het prachtige karpaten 
gebergte naar het historische Boekarest. Van hieruit reizen we naar Istanbul en 
bezoeken we de blauwe moskee, de bijzondere oriëntaalse sfeer op de Bazaar en 
doen een stads tour.

De laatste dag vlieg je terug van Istanbul naar Amsterdam.

Deze droomreis ga je niet gauw vergeten, dus boek snel!

 

9-daagse trein vakantie

Vr 8 Jun t/m Za 16 Jun

Reiscode: 21

€ 1985,-

2e klas treinticket Nederland-Istanbul

Slaapcouchettes in slaaptrein

6 keer hotelovernachting

Enkele vliegreis Istanbul-Amsterdam

Bezoek kasteel in Bran

Bezoek Blauwe Moskee in Istanbul

Stads tour Istanbul

Gemiddeld 10 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Amsterdam NS Centraal station

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per trein naar Istanbul

Retourvlucht Istanbul-Amsterdam

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Alle consumpties buiten maaltijden om

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

BIJZONDERHEDEN

A categorie

16

TREIN VAKANTIES



ITALIË - ZWITSERLAND

Tijdens deze unieke reis ga je per ICE trein via Duitsland naar Zwitserland. Via de 
beroemde Albula spoorlijn en Bernina Express reis je langs gletsjers naar Tirano in 
Italië, waar we een schitterende boottocht over het Comomeer maken.

Per trein reis je een spectaculaire route die je langs Cinque Terre; 5 historische 
dorpjes aan steile rotskust naar Milaan brengt. Langs de prachtige Ligurische kust 
reis je terug naar het Vierwoudstedenmeer.

In Alp Grüm en Como verblijf je 1 dag met mogelijkheid tot het maken van excursies.

8-daagse trein / excursie vakantie

Za 19 Mei t/m Za 26 Mei

Reiscode: 22

€ 1895,-

Verblijf in 3 sterren hotels

2 persoons slaapkamers

1 persoons kamer op aanvraag met toeslag

Boottocht Comomeer

Diverse sightseeing tijdens de reis

Wandelen

Gemiddeld 10 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Amsterdam NS Centraal station

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per trein van en naar Italië

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Extra consumpties in hotel en buiten 
maaltijden

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

ISTANBUL - ORIËNT EXPRESS

Op deze bijzonder treinreis over de beroemde Oriënt Express route volg je het 
spoor van vele beroemdheden!

Via Wenen reis je over het Hongaarse poesta's en karpaten naar het mooie Sibiu. 
Bezoek het kasteel van Dracula in Bran en reis verder door het prachtige karpaten 
gebergte naar het historische Boekarest. Van hieruit reizen we naar Istanbul en 
bezoeken we de blauwe moskee, de bijzondere oriëntaalse sfeer op de Bazaar en 
doen een stads tour.

De laatste dag vlieg je terug van Istanbul naar Amsterdam.

Deze droomreis ga je niet gauw vergeten, dus boek snel!

 

9-daagse trein vakantie

Vr 8 Jun t/m Za 16 Jun

Reiscode: 21

€ 1985,-

2e klas treinticket Nederland-Istanbul

Slaapcouchettes in slaaptrein

6 keer hotelovernachting

Enkele vliegreis Istanbul-Amsterdam

Bezoek kasteel in Bran

Bezoek Blauwe Moskee in Istanbul

Stads tour Istanbul

Gemiddeld 10 deelnemers en 2 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATS
Amsterdam NS Centraal station

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per trein naar Istanbul

Retourvlucht Istanbul-Amsterdam

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Alle consumpties buiten maaltijden om

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

BIJZONDERHEDEN

categorie A

17

TREIN VAKANTIES



NEDERLAND - WADDENZEE

Ook dit jaar nemen we jou mee op onze populaire zeiltocht over de Waddenzee en 
IJsselmeer!

Aan boord word je verzorgt en wordt er gekookt in de kombuis waar heerlijke 
gerechten tevoorschijn komen.

Help mee met het hijsen van de grote zeilen en misschien wil je even aan het roer 
staan?

Elke dag meren we aan bij een historische havenplaats en kan je rond struinen voor 
mooie souvenirs.

Gezellig onder het genot van een drankje kun je genieten van de mooie 
havenplaatsjes die we bezoeken.

Op Terschelling gaan we een avondje feesten in het muziekcafé van Hessel!

7-daagse zeil vakantie

Za 23 Jun t/m Vr 29 Jun

Reiscode: 23

€ 945,-

4 sterren historische klipper

2 en 4 persoons hutten

Bezoek aan diverse havenplaatsjes

Zeilen

Gemiddeld 18 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Zwolle en Enkhuizen

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar zeilschip en terug

Verblijf

Alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Consumpties en versnaperingen aan boord

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

A categorie

18

ZEIL VAKANTIE



ENGELAND - PEAK DISTRICT

Dit jaar nemen we je mee naar het schitterende Peak District in het groene hart van 
Engeland.

Landal Darwin Forest is gelegen in de schitterende heuvels en bossen, op het park 
is een heerlijk binnenzwembad , midgetgolf, restaurant, terras en amusement hal 
met onder andere een poolbiljart.

Deze heerlijke vakantie bieden we jou de mogelijkheid om te gaan mountainbiken 
door de bossen, een middag boogschieten, een dag naar het pretpark "Alton 
Towers" met de leukste attracties.

En kom ook op stoom tijdens een nostalgische rit met de Peak rail stoomtrein door 
de heuvels van dit schitterende gebied en brengen we een bezoek aan Bols over 
Castle.

Check in en boek nu!

10-daagse actieve / excursie vakantie

Zo 1 Jul t/m Di 10 Jul

Reiscode: 24

€ 1095,-

Verblijf in een 6 persoons luxe houten chalets

2 persoons slaapkamers

Flatscreen

Gratis Wifi

Binnenzwembad

Activiteitencentrum

Midgetgolf

Restaurant en bar

Bezoek attractiepark Alton Towers

Bezoek Bols over Castle

Peak rail stoomtrein

Zwemmen, mountainbiken en boogschieten

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers! 

Je moet goed ter been zijn.

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en IJmuiden

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

NEDERLAND - WADDENZEE

Ook dit jaar nemen we jou mee op onze populaire zeiltocht over de Waddenzee en 
IJsselmeer!

Aan boord word je verzorgt en wordt er gekookt in de kombuis waar heerlijke 
gerechten tevoorschijn komen.

Help mee met het hijsen van de grote zeilen en misschien wil je even aan het roer 
staan?

Elke dag meren we aan bij een historische havenplaats en kan je rond struinen voor 
mooie souvenirs.

Gezellig onder het genot van een drankje kun je genieten van de mooie 
havenplaatsjes die we bezoeken.

Op Terschelling gaan we een avondje feesten in het muziekcafé van Hessel!

7-daagse zeil vakantie

Za 23 Jun t/m Vr 29 Jun

Reiscode: 23

€ 945,-

4 sterren historische klipper

2 en 4 persoons hutten

Bezoek aan diverse havenplaatsjes

Zeilen

Gemiddeld 18 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Zwolle en Enkhuizen

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar zeilschip en terug

Verblijf

Alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Consumpties en versnaperingen aan boord

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

19

categorie BBUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES



DUITSLAND - COCHEM

Schitterend gelegen op een heuvelrug met uitzicht op het door het dal kronkelende 
rivier de Moezel ligt het luxe vakantieresort "Cochem".

De luxe vakantie bungalows zijn voorzien van sauna, en op het park vind je een 
overdekt zwembad, gezellige bar/restaurant en terras.

In het schilderachtige Cochem bezoeken we de beroemde "Reichsburcht" met gids, 
en kun je genieten van een roofvogelshow.

Ook brengen we een bezoek aan het leuke attractiepark "Klotten", met exotische 
dieren en attracties!

En ga mee op de heerlijke rondvaart!

 

8-daagse bungalow vakantie

Za 5 Mei t/m Vr 11 Mei

Reiscode: 25

€ 845,-

Za 11 Aug t/m Vr 17 Aug

Reiscode: 26

€ 845,-

Verblijf Roompot resort Cochem

Luxe 6 persoons bungalows

2 persoons slaapkamers

Overdekt zwembad en veel recreatie op het 
park

Bar, restaurant en terras

Bezoek aan Reichsburcht met roofvogelshow

Rondvaart Moezel

Bezoek attractiepark “Klotten”

Winkelen in Cochem

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Venlo.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf, maaltijden en consumpties binnen de 
accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

A categorie

20

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES



DUITSLAND - WINTERBERG

Al jaren is het mooie Sauerland een geliefde bestemming in ons reisprogramma.

Als je kiest voor het hotelarrangement verblijf je in het heerlijke 4 sterren hotel 
"Der Brabander" waar ze nooit 'nee' verkopen en gewoon Nederlands praten. Je 
wordt hier heerlijk in de watten gelegd en ga je onder meer naar het superleuke 
Attractiepark "Fort Fun" en maken we een heerlijke rondvaart over de Biggesee. 
Met de Winterberg-card heb je ook nog toegang tot vele leuke attracties en 
bezienswaardigheden.

Kies je voor het bungalowarrangement dan verblijf je in een luxe 6 persoons 
bungalow met sauna en zonnebank op Landal Winterberg. Je onderneemt dezelfde 
excursies als de hotelgasten.

Vermeld duidelijk je reiscode!

Bungalow-reiscode 27

Hotel-reiscode 32

 

8-daagse bungalow / hotel vakantie

Vr 14 Sep t/m Vr 21 Sep

Reiscode: 27-bungalow

€ 845,-

Vr 14 Sep t/m Vr 21 Sep

Reiscode: 32-hotel

€ 985,-

Hotel met 2 persoons kamers

1 persoons kamer met toeslag mogelijk

Vele faciliteiten

Bungalow voor 6 personen met 2 persoons 
slaapkamers

Zwembad en bar op het park

Bezoek attractiepark Fort Fun

Rondvaart over de Biggesee

Winterberg-card zorgt voor gratis toegang tot 
diverse attracties

Zwemmen en wandelen

Hotel arrangement, elke avond entertainment

Gemiddeld 12 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Arnhem

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden, consumpties en 
versnaperingen in de bungalow

Excursies zoals vermeld

Consumpties en versnaperingen aan boord

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

DUITSLAND - COCHEM

Schitterend gelegen op een heuvelrug met uitzicht op het door het dal kronkelende 
rivier de Moezel ligt het luxe vakantieresort "Cochem".

De luxe vakantie bungalows zijn voorzien van sauna, en op het park vind je een 
overdekt zwembad, gezellige bar/restaurant en terras.

In het schilderachtige Cochem bezoeken we de beroemde "Reichsburcht" met gids, 
en kun je genieten van een roofvogelshow.

Ook brengen we een bezoek aan het leuke attractiepark "Klotten", met exotische 
dieren en attracties!

En ga mee op de heerlijke rondvaart!

 

8-daagse bungalow vakantie

Za 5 Mei t/m Vr 11 Mei

Reiscode: 25

€ 845,-

Za 11 Aug t/m Vr 17 Aug

Reiscode: 26

€ 845,-

Verblijf Roompot resort Cochem

Luxe 6 persoons bungalows

2 persoons slaapkamers

Overdekt zwembad en veel recreatie op het 
park

Bar, restaurant en terras

Bezoek aan Reichsburcht met roofvogelshow

Rondvaart Moezel

Bezoek attractiepark “Klotten”

Winkelen in Cochem

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Venlo.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf, maaltijden en consumpties binnen de 
accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie A
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BUS – HOTEL/BUNGALOW VAKANTIES



OOSTENRIJK - VORARLBERG

Deze heerlijke vakantie nemen we je mee naar het mooie Vorarlberg, de meest 
westelijke deelstaat van Oostenrijk en grenzend aan Liechtenstein en Duitsland.

We zijn te gast in het heerlijke luxe familiehotel "Aparthotel Kleinwalsertal" met 
binnen zwembad, 4 sauna's, fitnessruimte, kegelbaan en heerlijk restaurant/bar.

Wat gaan we doen deze vakantie?

We bezoeken het beroemde slot Neuschwanstein, maken een prachtige rondvaart 
over de Bodensee en maken een treinrit met de beroemde Arosa bahn door de 
bergen. Uiteraard mag een bezoek aan het kleinste staatje van Europa 
Liechtenstein niet ontbreken.

 

10-daagse hotel vakantie Kleinwalsertal

Za 9 Jun t/m Ma 18 Jun

Reiscode: 29

€ 1095,-

Zo 7 Okt t/m Di 16 Okt

Reiscode: 30

€ 1095,-

Verblijf in 3 sterren Aparthotel Kleinwalsertal

1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen 
meerprijs

Binnen zwembad, 4 sauna’s, fitnessruimte, 
kegelbaan

Restaurant/bar

Bezoek Slot Neuschwanstein

Rondvaart Bodensee

Treinrit Arosa bahn

Bezoek Liechtenstein

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Overnachting op heen- en terugreis in 
Duitsland

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Venlo

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis

Verblijf op basis van Half Pension

Overnachting hotel in Duitsland

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Extra consumpties

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

A categorie
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BUS – HOTEL VAKANTIES



OOSTENRIJK - TIROL

Na het succes en enthousiaste gasten van afgelopen jaar gaan we weer naar het 
gastvrije familiehotel "Pachmair" in het Zillertal. Met elke avond optredens van 
muzikanten, en heerlijk 4 sterren eten wordt dit weer een heerlijke reis.

We nemen je mee op een mooie rondvaart over de Chiemsee met bezoek aan het 
Herreninsel met koningsslot. Met de stoomtrein Tandradbahn gaan we omhoog 
naar de Achensee, en een bezoek aan het mooie Innsbrück mag niet ontbreken.

Vanuit het hotel stappen we in een huifkar achter een oldtimer tractor voor een rit 
door de mooie omgeving.

Stap in en boek nu!

10-daagse hotel / muziek / excursie vakantie

Za 12 Mei t/m Ma 21 Mei

Reiscode: 31

€ 1165,-

Verblijf in het 4 sterren hotel Pachmair

Binnen zwembad, sauna en whirlpool

2 persoons slaapkamers

1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen 
meerpijs

Rondvaart over de Chiemsee met bezoek aan 
Herreninsel met koningsslot

Rit met de stoomtrein Tandradbahn naar de 
Achensee

Bezoek Innsbrück

Huifkar tocht

Wandelen en zwemmen

Gemiddeld 16 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn!

Overnachting op heen-en terugreis in Duitsland

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Venlo en Arnhem.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis

Hotel verblijf op basis van vol pension

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Extra consumpties in hotel en buiten de 
accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

OOSTENRIJK - VORARLBERG

Deze heerlijke vakantie nemen we je mee naar het mooie Vorarlberg, de meest 
westelijke deelstaat van Oostenrijk en grenzend aan Liechtenstein en Duitsland.

We zijn te gast in het heerlijke luxe familiehotel "Aparthotel Kleinwalsertal" met 
binnen zwembad, 4 sauna's, fitnessruimte, kegelbaan en heerlijk restaurant/bar.

Wat gaan we doen deze vakantie?

We bezoeken het beroemde slot Neuschwanstein, maken een prachtige rondvaart 
over de Bodensee en maken een treinrit met de beroemde Arosa bahn door de 
bergen. Uiteraard mag een bezoek aan het kleinste staatje van Europa 
Liechtenstein niet ontbreken.

 

10-daagse hotel vakantie Kleinwalsertal

Za 9 Jun t/m Ma 18 Jun

Reiscode: 29

€ 1095,-

Zo 7 Okt t/m Di 16 Okt

Reiscode: 30

€ 1095,-

Verblijf in 3 sterren Aparthotel Kleinwalsertal

1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen 
meerprijs

Binnen zwembad, 4 sauna’s, fitnessruimte, 
kegelbaan

Restaurant/bar

Bezoek Slot Neuschwanstein

Rondvaart Bodensee

Treinrit Arosa bahn

Bezoek Liechtenstein

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Overnachting op heen- en terugreis in 
Duitsland

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Venlo

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis

Verblijf op basis van Half Pension

Overnachting hotel in Duitsland

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Extra consumpties

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie A
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BUS – HOTEL VAKANTIES



FRANKRIJK - ARDÈCHE

Op veler verzoek hebben we dit jaar de actieve reis naar Frankrijk weer 
meegenomen in ons reisprogramma. Wederom verblijven we op het mooie RCN 
Camping "La Bastide en Ardèche"

Liefhebbers van de Franse natuur komen bij la Bastide en Ardèche ongetwijfeld aan 
hun trekken. Je kampeert direct aan de Ardèche, in een prachtig groen decor. 
Vanuit je tent of caravan hoor je 's avonds de krekelconcerten met op de 
achtergrond het kabbelen van de Ardèche.

De camping beschikt over tal van voorzieningen zoals een privéstrandje, zwembad, 
bar met 's avonds entertainment en tafel-tennistafels.

Je kunt deze vakantie kiezen uit diverse leuke activiteiten zoals een paardrijtocht, 
kanoën, mountainbiken of een spectaculaire bomenparcours afleggen. Daarnaast 
bezoeken we schitterende grotten en gaan we winkelen in het pittoreske Vallon 
Pont-d'Arc.

Kamperen-reiscode 33

Stacaravan-reiscode 34

 

 

10-daagse actieve kampeer- of stacaravan 
vakantie

Zo 26 Aug t/m Di 4 Sep

Reiscode: 33

€ 1098,-

Zo 26 Aug t/m Di 4 Sep

Reiscode: 34

€ 1175,-

Kamperen: Elke reiziger verblijft in een eigen 
2 persoons tentje, eigen tent meenemen is 
mogelijk

Stacaravan: Verblijf in een 6 persoons 
stacaravan met 2 persoons slaapkamers, 
douche en toilet

Op de camping is een gezellige bar, zwembad 
en vele recreatieve voorzieningen aanwezig en 
Nederlands sprekend personeel

Bezoek aan de Grotten van Madeleine

Winkelen in Vallon Pont-d’Arc

Mountainbiken en kanoën

Klimmen in een bomenparcours

Paardrijden

Gemiddeld 20 deelnemers en 5 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers! 

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Oosterhout

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis

Verblijf, alle maaltijden (inclusief hotel op 
heen- en terugreis)

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

A categorie

24

ACTIEVE REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES



BELGIË - ARDENNEN

Ons privé hotelletje is al jaren een zeer geliefde bestemming onder onze gasten !

De heerlijke tuin met zwembad, de Tipitent met vuurplaats en veranda met 
fantastisch uitzicht geven je een echt vakantiegevoel. Binnen vind je een biljart, 
dartbord, grootbeeld TV en grote recreatie zaal.

Je kunt deze vakantie kiezen uit een actief jongeren programma met Kajaktocht en 
super leuke Railbike tocht.

Kies je voor de excursie reis dan nemen we je mee naar de spectaculaire grotten 
van Han met lichtshow, een bijzondere roofvogelshow en een dagje strand aan het 
lac du Roberville. Rit met nostalgisch trammetje.

Let op en vul de juiste reiscode in !

Excursiereis – reiscode 28

Jongerenreis - reiscode 35

7-daagse excursie of actieve jongeren vakantie

Za 14 Jul t/m Vr 20 Jul

Reiscode: 35

€ 825,-

Za 14 Jul t/m Vr 20 Jul

Reiscode: 28

€ 825,-

Verblijf in hotel “Domaine du Chantier”

Groepsaccommodatie met 2 á 3 persoons 
slaapkamers

Gezellige bar en buiten zwembad

Diverse recreatieve voorzieningen (tafeltennis, 
biljart, spelletjes)

Tipi tent met kampvuur plaats

We brengen een bezoek aan de roofvogels 
show in kasteel Logne

Kajaktocht, railbiken en zwemmen

Klimmen, abseilen en wandelen

Gemiddeld 10 deelnemers en 3 begeleiders, 
accommodatie is zowel voor de actieve 
jongerenreis en de excursiegroep

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Maastricht en Den Bosch

Haal- en brengservice  (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar van- opstapplaats 
naar de accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

FRANKRIJK - ARDÈCHE

Op veler verzoek hebben we dit jaar de actieve reis naar Frankrijk weer 
meegenomen in ons reisprogramma. Wederom verblijven we op het mooie RCN 
Camping "La Bastide en Ardèche"

Liefhebbers van de Franse natuur komen bij la Bastide en Ardèche ongetwijfeld aan 
hun trekken. Je kampeert direct aan de Ardèche, in een prachtig groen decor. 
Vanuit je tent of caravan hoor je 's avonds de krekelconcerten met op de 
achtergrond het kabbelen van de Ardèche.

De camping beschikt over tal van voorzieningen zoals een privéstrandje, zwembad, 
bar met 's avonds entertainment en tafel-tennistafels.

Je kunt deze vakantie kiezen uit diverse leuke activiteiten zoals een paardrijtocht, 
kanoën, mountainbiken of een spectaculaire bomenparcours afleggen. Daarnaast 
bezoeken we schitterende grotten en gaan we winkelen in het pittoreske Vallon 
Pont-d'Arc.

Kamperen-reiscode 33

Stacaravan-reiscode 34

 

 

10-daagse actieve kampeer- of stacaravan 
vakantie

Zo 26 Aug t/m Di 4 Sep

Reiscode: 33

€ 1098,-

Zo 26 Aug t/m Di 4 Sep

Reiscode: 34

€ 1175,-

Kamperen: Elke reiziger verblijft in een eigen 
2 persoons tentje, eigen tent meenemen is 
mogelijk

Stacaravan: Verblijf in een 6 persoons 
stacaravan met 2 persoons slaapkamers, 
douche en toilet

Op de camping is een gezellige bar, zwembad 
en vele recreatieve voorzieningen aanwezig en 
Nederlands sprekend personeel

Bezoek aan de Grotten van Madeleine

Winkelen in Vallon Pont-d’Arc

Mountainbiken en kanoën

Klimmen in een bomenparcours

Paardrijden

Gemiddeld 20 deelnemers en 5 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers! 

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Oosterhout

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis

Verblijf, alle maaltijden (inclusief hotel op 
heen- en terugreis)

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie A
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ACTIEVE REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES



NEDERLAND - DRENTHE

Deze heerlijke paardrij vakantie is al jaren zeer geliefd onder onze gasten!

Op het sfeervolle vakantiepark Zonnetij verblijf je in een luxe groepsverblijf met 
sauna, en van hieruit maak je verschillende tochten te paard over de mooie 
heidevelden en bossen van natuurpark Dwingelderveld.

Met mooi weer kunnen we een duik nemen in het nabij gelegen openluchtbad, en 
ook bezoeken we de sfeervolle plaatsjes Diever en Dwingeloo, waar elke week 
markt is.

Hoogtepunt is de BBQ op het park met lekker eten en een sfeervol kampvuur.

Paardrijervaring is vereist, dus pak je cap en paardrijlaarzen en boek nu want vol is 
vol!

7-daagse Paardrij vakantie naar Dwingeloo

Za 21 Jul t/m Vr 27 Jul

Reiscode: 36

€ 895,-

Verblijf op vakantiepark “Zonnetij”

Luxe bungalow met 2 persoons slaapkamers

Sauna, flatscreen en zonneterras

Gratis wifi

Paardrijden

Zwemmen in het openluchtzwembad

Bezoek marktjes in Dwingeloo/Diever

Gemiddeld 12 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden/consumpties binnen 
de accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

26
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NEDERLAND - TERSCHELLING

Ervaar het unieke eilandgevoel tijdens deze heerlijk actieve week op het mooie 
Terschelling.

Ga mee per fiets door de duinen en langs natuurreservaat de Boschplaat over meer 
dan 85 km aan fietsroutes.

Langs vuurtoren de Brandaris en het leuke wrakkenmuseum met spannende 
verhalen.

Stap aan boord van de MS Talisman en ga op bezoek bij de leuke zeehondjes op de 
Wadden, en uiteraard gaan we een avondje naar het café van zanger Hessel.

Je verblijft in appartementen op het heerlijke Landal park "West Terschelling"  met 
terras en zwembad.

7-daagse actieve jongeren vakantie

Za 30 Jun t/m Vr 6 Jul

Reiscode: 37

€ 795,-

Verblijf Landal park “West Terschelling”

6 persoons appartement met 2 persoons 
slaapkamers

Horeca met terras en zwembad op 500 meter 
van het park

Boottocht over de Waddenzee

Fietsen

Wandelen, fietsen en zwemmen

Feestavond in café Hessel

(Mogelijkheid tot paardrijden)

Gemiddeld 12 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Je moet goed ter been zijn en zelfstandig 
kunnen fietsen

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accomodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden/consumpties binnen 
accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

NEDERLAND - DRENTHE

Deze heerlijke paardrij vakantie is al jaren zeer geliefd onder onze gasten!

Op het sfeervolle vakantiepark Zonnetij verblijf je in een luxe groepsverblijf met 
sauna, en van hieruit maak je verschillende tochten te paard over de mooie 
heidevelden en bossen van natuurpark Dwingelderveld.

Met mooi weer kunnen we een duik nemen in het nabij gelegen openluchtbad, en 
ook bezoeken we de sfeervolle plaatsjes Diever en Dwingeloo, waar elke week 
markt is.

Hoogtepunt is de BBQ op het park met lekker eten en een sfeervol kampvuur.

Paardrijervaring is vereist, dus pak je cap en paardrijlaarzen en boek nu want vol is 
vol!

7-daagse Paardrij vakantie naar Dwingeloo

Za 21 Jul t/m Vr 27 Jul

Reiscode: 36

€ 895,-

Verblijf op vakantiepark “Zonnetij”

Luxe bungalow met 2 persoons slaapkamers

Sauna, flatscreen en zonneterras

Gratis wifi

Paardrijden

Zwemmen in het openluchtzwembad

Bezoek marktjes in Dwingeloo/Diever

Gemiddeld 12 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden/consumpties binnen 
de accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie A
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ACTIEVE REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES



NEDERLAND - DRENTHE

Ook dit jaar wordt het weer smullen van al dat lekkers wat er gekookt en gebakken 
wordt in onze sfeervolle groepsverblijf "Oldendieverhof".

Ga je onder leiding van onze koks Jeroen of Joop op culinaire ontdekkingstocht en 
leer je de lekkerste gerechten maken.

Ook komt Taarten Koningin Katrien een dag langs en samen maak je de lekkerste 
taarten.

Geniet 's avonds na op het heerlijke terras en ook brengen we een bezoek aan de 
gezellige braderie in Diever en Dwingeloo.

7-daagse culinaire, patisserie & kook vakantie

Za 21 Jul t/m Vr 27 Jul

Reiscode: 38

€ 875,-

Verblijf in groepsaccommodatie

2 persoons slaapkamers met douche en toilet

Openhaard

Groot terras

Bezoek braderie Diever en Dwingeloo

Cursus koken culinair en patisserie

Gemiddeld 10 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf, maaltijden en consumptie binnen de 
accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

A categorie
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ACTIEVE REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES



BELGIË - BELGISCH LIMBURG

Na veel enthousiaste reacties van afgelopen jaren bieden we je weer de 
mogelijkheid om tijdens deze heerlijke week kennis te maken met yoga, 
mindfulness en meditatie onder leiding van professionele docenten van Zonnegroet 
Retraites.

Zie www.zonnegroetretraites.nl 

Te midden van de prachtige natuur in de mooie voormalige hoeve "Molen van 
Medael", krijg je door middel van rust, ontspanning en creatieve workshops de kans 
om stil te staan bij wie je bent. Ook lekker en gezond eten, en tussendoor kun je 
genieten van massage en sauna.

Ook bezoeken we de beroemde chocoladefabriek van Jacques Callebaut en brengen 
we een bezoek aan Valkenburg.

Kom tot rust en ontspan!

7-daagse Yoga / Wellness vakantie

Za 4 Aug t/m Vr 10 Aug

Reiscode: 39

€ 865,-

Verblijf in Molen van Medael met 2 persoons 
slaapkamer

Sauna, jacuzzi, terras en diverse recreatie 
aanwezig

Bezoek Valkenburg

Bezoek chocoladefabriek

Yoga, meditatie en wellness activiteiten

Wandelen

Gemiddeld 12 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Den Bosch

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis

Verblijf, maaltijden en consumptie binnen de 
accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

NEDERLAND - DRENTHE

Ook dit jaar wordt het weer smullen van al dat lekkers wat er gekookt en gebakken 
wordt in onze sfeervolle groepsverblijf "Oldendieverhof".

Ga je onder leiding van onze koks Jeroen of Joop op culinaire ontdekkingstocht en 
leer je de lekkerste gerechten maken.

Ook komt Taarten Koningin Katrien een dag langs en samen maak je de lekkerste 
taarten.

Geniet 's avonds na op het heerlijke terras en ook brengen we een bezoek aan de 
gezellige braderie in Diever en Dwingeloo.

7-daagse culinaire, patisserie & kook vakantie

Za 21 Jul t/m Vr 27 Jul

Reiscode: 38

€ 875,-

Verblijf in groepsaccommodatie

2 persoons slaapkamers met douche en toilet

Openhaard

Groot terras

Bezoek braderie Diever en Dwingeloo

Cursus koken culinair en patisserie

Gemiddeld 10 deelnemers en 3 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf, maaltijden en consumptie binnen de 
accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie A
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ACTIEVE REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES



NEDERLAND - LIMBURG / FUNPOP

Funpop!

We krijgen geen genoeg  van dit heerlijk swingende muziek festival in het 
Limburgse Horst.

Ook in 2018 wordt het weer 2 dagen genieten van swingende bands en zangers 
zoals Jan Smit, Ali B en veel andere top artiesten.

Swingen in de silent disco, kijk je ogen uit naar de prachtige theater figuren die 
rondlopen en geniet van dit alles met een drankje in de zon.

Je verblijft op het Landal park  "De Schatberg" met tropisch zwembad, bowlingbaan 
en heerlijk terras.

Met bezoek aan Movie World; film- en attractiepark!

8-daagse excursie vakantie naar Sevenum

Vr 25 Mei t/m Vr 1 Jun

Reiscode: 40

€ 945,-

Luxe 12 persoons bungalows

4 badkamers, flatscreen en sauna

Tropisch zwembad

Bowlingbaan

Bruincafé op park

Tweedaags bezoek aan Funpop festival

Bezoek attractiepark Movie World

Winkelen in Venlo

Gemiddeld 20 deelnemers en 5 begeleiders

Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers! 
(zie algemene informatie op pagina 4 van de 
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, en Den Bosch

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

BIJZONDERHEDEN

B categorie
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CONCERT VAKANTIES



JAN SMIT – “Jan & Alleman”, 
20 jaar Jan Smit, 
Antwerpen concert
Met o.a. André Hazes Jr. als gast
NEDERLAND – BRABANT
Excursie: Bezoek kamelenfarm

DE CONCERT-
VAKANTIES MET 
NEDERLANDSE 
ARTIESTEN 
4 daagse reis met 
Nederlandse artiesten
Ook voor 2018 hebben we weer twee swingende 
concertreizen in ons programma met optredens van 
Nederlandse TOP artiesten!
Ga mee naar één van de heerlijkste optredens van 
Jan Smit in Antwerpen of Frans Bauer in Beverwijk 
of Hoorn. En wie weet mag je wel weer samen met 
jouw idool op de foto! 

Tijdens deze heerlijke lange weekenden verblijf je 
op een vakantiepark met binnen zwembad, café/
restaurant en maken we leuke excursies.

Uiteraard gaan we ook lekker shoppen!

Opstapplaatsen: Haarlem, Utrecht, Arnhem en 
Den Bosch.

NEDERLAND – REEUWIJK 
Excursie: Grachtentocht Gouda 

FRANS BAUER – 
LIVE IN CONCERT

Vr 23 t/m Ma 26 februari
(Kennemer Theater, Beverwijk) 

Reiscode: 41

€ 465,-

Vr 6 t/m Ma 9 april
(Schouwburg het park, Hoorn)

Reiscode: 42

€ 465,-

Vr 9 t/m Ma 12 maart

Reiscode: 43

€ 465,-

NEDERLAND - LIMBURG / FUNPOP

Funpop!

We krijgen geen genoeg  van dit heerlijk swingende muziek festival in het 
Limburgse Horst.

Ook in 2018 wordt het weer 2 dagen genieten van swingende bands en zangers 
zoals Jan Smit, Ali B en veel andere top artiesten.

Swingen in de silent disco, kijk je ogen uit naar de prachtige theater figuren die 
rondlopen en geniet van dit alles met een drankje in de zon.

Je verblijft op het Landal park  "De Schatberg" met tropisch zwembad, bowlingbaan 
en heerlijk terras.

Met bezoek aan Movie World; film- en attractiepark!

8-daagse excursie vakantie naar Sevenum

Vr 25 Mei t/m Vr 1 Jun

Reiscode: 40

€ 945,-

Luxe 12 persoons bungalows

4 badkamers, flatscreen en sauna

Tropisch zwembad

Bowlingbaan

Bruincafé op park

Tweedaags bezoek aan Funpop festival

Bezoek attractiepark Movie World

Winkelen in Venlo

Gemiddeld 20 deelnemers en 5 begeleiders

Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers! 
(zie algemene informatie op pagina 4 van de 
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, en Den Bosch

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

BIJZONDERHEDEN
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NEDERLAND - ZUID LIMBURG

In het mooie Limburgse heuvellandschap verblijven we op het Landal park "Hoog 
Vaals" met heerlijk zwembad en brasserie met terras.

We brengen een bezoek aan één van de mooiste kastelen van Europa; kasteel 
Hoensbroek met wel 40 prachtige zalen en rijke geschiedenis.

We nemen je mee naar dierenpark Gaia Zoo met regenwoud zone, toendra's, 
savanna's en veel bijzondere dieren.

Tijdens een bezoek aan de glasblazerij demonstreert Gerardo hoe hij de meest 
mooie dingen blaast van glas.

En winkelen? Dat doen we in het mooie Luik.

7-daagse excursie vakantie naar Vaals

Za 21 Apr t/m Vr 27 Apr

Reiscode: 44

€ 785,-

Luxe 6 persoons bungalow met 2 persoons 
slaapkamers

Overdekt zwembad met glijbaan

Brasserie met terras

Bezoek aan kasteel Hoensbroek

Bezoek aan dierenpark Gaia Zoo

Demonstratie glasblazen in Vaals

Winkelen in Luik

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem

Haal- en brengservice

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN
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NEDERLAND - ZUID LIMBURG

In het mooie Limburgse heuvellandschap verblijven we op het Landal park "Hoog 
Vaals" met heerlijk zwembad en brasserie met terras.

We brengen een bezoek aan één van de mooiste kastelen van Europa; kasteel 
Hoensbroek met wel 40 prachtige zalen en rijke geschiedenis.

We nemen je mee naar dierenpark Gaia Zoo met regenwoud zone, toendra's, 
savanna's en veel bijzondere dieren.

Tijdens een bezoek aan de glasblazerij demonstreert Gerardo hoe hij de meest 
mooie dingen blaast van glas.

En winkelen? Dat doen we in het mooie Luik.

7-daagse excursie vakantie naar Vaals

Za 21 Apr t/m Vr 27 Apr

Reiscode: 44

€ 785,-

Luxe 6 persoons bungalow met 2 persoons 
slaapkamers

Overdekt zwembad met glijbaan

Brasserie met terras

Bezoek aan kasteel Hoensbroek

Bezoek aan dierenpark Gaia Zoo

Demonstratie glasblazen in Vaals

Winkelen in Luik

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem

Haal- en brengservice

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

NEDERLAND - VELUWE

Midden tussen de heuvels en bossen van de prachtige Veluwe wandel je vanuit je 
bungalow zo de natuur in.

Op Landal park `Miggelenberg` vindt je een heerlijke binnen zwembad, strijk neer 
op het terras met een sorbet en geniet van je vakantie.

We nemen je mee naar de altijd leuke apen in de Apenheul, bekijk de mooiste 
vlinders en bloemen bij de exotische vlindertuin Passiflorahoeve en stap terug in de 
tijd tijdens een bezoek aan het openluchtmuseum.

Pak je tas en boek nu voor deze heerlijke reis!

7-daagse bungalow / excursie vakantie

Za 29 Sep t/m Vr 5 Okt

Reiscode: 45

€ 825,-

Verblijf op Landal park “Miggelenberg”

Luxe 6 persoons bungalow met 2 persoons 
slaapkamers

Veel recreatie mogelijkheden op het park

We brengen een bezoek aan de Apenheul

Bezoek aan vlindertuin Passiflorahoeve

Bezoeken het openluchtmuseum

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Den Bosch

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie A
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NEDERLAND - REEUWIJK

Tijdens deze gloednieuwe vakantie in ons programma verblijf je in prachtige houten 
lodges aan de mooie Reeuwijkse plassen op Landalpark "de Reeuwijkse plassen"

Hoor het wuivende riet en geniet van dit mooie park met binnen zwembad, 
recreatiestrand, brasserie en ijssalon.

Op kaasboerderij de Graaf laat de boer je zien hoe kaas gemaakt word en we maken 
een indrukwekkende rondvaart door het grootste Havengebied van Europa; 
Rotterdam.

En de zon ..... die zoeken we op aan het heerlijke Scheveningse strand!

 

 

 

7-daagse bungalow / excursie vakantie

Za 19 Mei t/m Vr 25 Mei

Reiscode: 46

€ 825,-

Verblijf in luxe houten lodges

2 persoons slaapkamers

Binnenzwembad en recreatie strand

Brasserie met terras

IJssalon

Rondvaart Havengebied Rotterdam

Bezoek Kaasboerderij de Graaf

Bezoek Scheveningse strand

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem, Den Bosch

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN
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NEDERLAND - GELDERLAND

Deze heerlijke reis verblijf je op het Landalpark "het Loo" in Oldebroek aan de rand 
van de mooie Veluwe.

Onze luxe bungalows liggen in de bossen bij een mooi recreatiemeer met zwembad, 
bowlingbaan en een heerlijk terras en souvenirs winkel.

Maak kennis met de leukste aapjes tijdens een bezoek aan de Apenheul, we gaan 
naar het nostalgische Bakkerijmuseum in Hattem, waar je zelf koekjes mag bakken.

Verder maken we een heerlijke rondvaart door de grachten van Hanzestad Zwolle.

7-daagse bungalow / excursie vakantie naar 
Oldebroek

Za 2 Jun t/m Vr 8 Jun

Reiscode: 47

€ 825,-

Verblijf in luxe 6 persoons bungalows

2 persoons slaapkamers

Brasserie met terras

Bowlingbaan

Binnenzwembad

Poolbiljart

Bezoek aan de Apenheul

Zelf bakken in Bakkerijmuseum in Hattem

Rondvaart door de grachten in Zwolle

Winkelen in Kampen

Zwemmen en wandelen.

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers! 
(zie algemene informatie op pagina 4 van de 
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, en Den Bosch

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

NEDERLAND - REEUWIJK

Tijdens deze gloednieuwe vakantie in ons programma verblijf je in prachtige houten 
lodges aan de mooie Reeuwijkse plassen op Landalpark "de Reeuwijkse plassen"

Hoor het wuivende riet en geniet van dit mooie park met binnen zwembad, 
recreatiestrand, brasserie en ijssalon.

Op kaasboerderij de Graaf laat de boer je zien hoe kaas gemaakt word en we maken 
een indrukwekkende rondvaart door het grootste Havengebied van Europa; 
Rotterdam.

En de zon ..... die zoeken we op aan het heerlijke Scheveningse strand!

 

 

 

7-daagse bungalow / excursie vakantie

Za 19 Mei t/m Vr 25 Mei

Reiscode: 46

€ 825,-

Verblijf in luxe houten lodges

2 persoons slaapkamers

Binnenzwembad en recreatie strand

Brasserie met terras

IJssalon

Rondvaart Havengebied Rotterdam

Bezoek Kaasboerderij de Graaf

Bezoek Scheveningse strand

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem, Den Bosch

Haal- en brengservice (zie pagina 3 van de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Lunch op heen- en terugreis

Consumpties buiten de accommodatie

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie B
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NEDERLAND - ZEELAND

Zeeland heeft de meeste zonuren van Nederland, en tijdens deze nieuwe reis 
verblijven je op het heerlijke park "Strand Nieuwvliet-bad"  van waar je zo naar het 
prachtige strand wandelt.

Ontdek hoe het leven van de piraten eraan toe ging tijdens een bezoek aan het 
Arsenaal te Vlissingen met attractie, theater en prachtige aquariums vol exotische 
vissen.

We brengen een bezoek aan het middeleeuwse stadje Sluis waar we onder leiding 
van een gids alles horen over de boeiende geschiedenis. En we nemen een kijkje bij 
onze Belgische buren in het mooie kustplaatsje Knokke, met mooie boulevard en 
leuke winkeltjes.

7-daagse excursie / bungalow vakantie naar 
Nieuwvliet-bad

Za 23 Jun t/m Vr 29 Jun

Reiscode: 48

€ 825,-

Verblijf in een 6 persoons bungalow

2 persoons slaapkamers

Binnen zwembad

Bezoek Arsenaal te Vlissingen

Rondleiding met gids door het middeleeuwse 
stadje Sluis

Bezoek badplaats Knokke

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, en Den Bosch.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in onze 
gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

B categorie
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NEDERLAND - ZEELAND

Zeeland heeft de meeste zonuren van Nederland, en tijdens deze nieuwe reis 
verblijven je op het heerlijke park "Strand Nieuwvliet-bad"  van waar je zo naar het 
prachtige strand wandelt.

Ontdek hoe het leven van de piraten eraan toe ging tijdens een bezoek aan het 
Arsenaal te Vlissingen met attractie, theater en prachtige aquariums vol exotische 
vissen.

We brengen een bezoek aan het middeleeuwse stadje Sluis waar we onder leiding 
van een gids alles horen over de boeiende geschiedenis. En we nemen een kijkje bij 
onze Belgische buren in het mooie kustplaatsje Knokke, met mooie boulevard en 
leuke winkeltjes.

7-daagse excursie / bungalow vakantie naar 
Nieuwvliet-bad

Za 23 Jun t/m Vr 29 Jun

Reiscode: 48

€ 825,-

Verblijf in een 6 persoons bungalow

2 persoons slaapkamers

Binnen zwembad

Bezoek Arsenaal te Vlissingen

Rondleiding met gids door het middeleeuwse 
stadje Sluis

Bezoek badplaats Knokke

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, en Den Bosch.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in onze 
gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

NEDERLAND - DRENTHE

Deze vakantie nemen we je mee naar de mooie Drentse heidevelden en bossen, 
waar je verblijft op het luxe bungalowpark "Land van Bartje".

Op het park hoef je je niet te vervelen met binnenzwembad, midgetgolf, gezellig 
terras en restaurant.

We gaan een dag helemaal los in attractiepark Slagharen met super leuke 
attracties en shows, brengen een bezoek aan het Dierenpark Wildlandse Adventure 
Zoo in Emmen. Winkelen doen we in het gezellige stadje Assen.

Ontdek het mooie Drenthe en boek nu!

7-daagse bungalow / excursie vakantie naar Ees

Za 6 Okt t/m Vr 12 Okt

Reiscode: 49

€ 785,-

Verblijf in luxe 6 persoons bungalows

2 persoons slaapkamers

Subtropisch zwembad

Bowlingbaan

Restaurant en terras

Winkeltje op het park

Bezoek aan attractiepark Slagharen

Bezoek Dierenpark Wildlandse Adventure Zoo

Bezoek Orvelte museumdorp

Winkelen in Assen

Wandelen en zwemmen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers! 
(zie algemene informatie op pagina 4 van onze 
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar van- opstapplaats 
naar accomodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

categorie B
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NEDERLAND - OVERIJSSEL

Aan de voet van de beroemde Holterberg begint jouw vakantie!

Op Landal park "Twenhaarsveld"  zul je je geen moment vervelen met heerlijk 
binnen zwembad, potje midgetgolf en avondje bowlen.

We nemen je mee op avontuur in attractie park Hellendoorn met 30 attracties en 
waterslidepark met 11 spectaculaire waterglijbanen en vele shows.

Hotstjik ...... in de huifkar maken we een tocht door de mooie omgeving van Salland, 
en per schitterende smalspoor stoomtreintje rijden we over het voormalige 
steenfabriek lijntje.

 

7-daagse bungalow vakantie naar Holten

Za 12 Mei t/m Vr 18 Mei

Reiscode: 50

€ 765,-

Verblijf in een luxe 6 persoons bungalow

2 persoons slaapkamers

Op het park zijn vele recreatieve voorzieningen 
en horeca aanwezig

Bezoek attractiepark Hellendoorn

Tocht met de huifkar

Treinrit met smalspoor stoomtrein

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers! 
(zie algemene informatie op pagina 4 van de 
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN
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NEDERLAND - OVERIJSSEL

Aan de voet van de beroemde Holterberg begint jouw vakantie!

Op Landal park "Twenhaarsveld"  zul je je geen moment vervelen met heerlijk 
binnen zwembad, potje midgetgolf en avondje bowlen.

We nemen je mee op avontuur in attractie park Hellendoorn met 30 attracties en 
waterslidepark met 11 spectaculaire waterglijbanen en vele shows.

Hotstjik ...... in de huifkar maken we een tocht door de mooie omgeving van Salland, 
en per schitterende smalspoor stoomtreintje rijden we over het voormalige 
steenfabriek lijntje.

 

7-daagse bungalow vakantie naar Holten

Za 12 Mei t/m Vr 18 Mei

Reiscode: 50

€ 765,-

Verblijf in een luxe 6 persoons bungalow

2 persoons slaapkamers

Op het park zijn vele recreatieve voorzieningen 
en horeca aanwezig

Bezoek attractiepark Hellendoorn

Tocht met de huifkar

Treinrit met smalspoor stoomtrein

Zwemmen en wandelen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers! 
(zie algemene informatie op pagina 4 van de 
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

BELGIË - HOMBOURG

In dit prachtige stukje België ligt te midden van de heuvels de mooie voormalige 
watermolen "Molen van "Medael"  en nu verbouwd tot luxe vakantiewoningen, dit is 
al jaren een favoriete bestemming in ons programma.

Met een kabbelend beekje en bossen voor de deur wil je hier niet meer weg!

Tijdens deze reis maken we een mooie rit door het heuvellandschap per stoomtrein, 
het Miljoenenlijntje.

Stap op de boot voor een mooie cruise over de Maas en shoppen doen we in het 
mooie Valkenburg.

En ontspan in de heerlijke sauna!

7-daagse excursie / bungalow vakantie

Za 4 Aug t/m Vr 10 Aug

Reiscode: 51

€ 785,-

Luxe groepverblijf

2 persoons slaapkamers

4 badkamers

Flatscreen

Terras

Treinrit met stoomtrein het Miljoenenlijntje 
Valkenburg-Simpelveld

Cruise over de Maas

Shoppen in Valkenburg

Wandelen

Sauna (tegen bijbetaling)

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers! 
(zie algemene informatie op pagina 4 van onze 
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Den Bosch.

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN
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BELGIË - OOSTDUINKERKE

Genieten van een strand vakantie maar wil je niet te ver van huis ga dan met ons 
mee naar het mooie Sunparks "Oostduinkerke aan zee".  Op het park vindt je het 
subtropische zwemparadijs Aquafun, met fantastische glijbaan en een golfslagbad.  
Ook is er een gezellig café/restaurant en een wellnesscentrum.

Stap op het kust-trammetje, die je langs alle bezienswaardigheden rijdt, waaronder 
het leuke park "Plopsaland"!

De onderwaterwereld "Sealife" in Blankenberg met o.a. zeehonden, robben en 
haaien is een bezoekje waard.

Tijdens een heerlijke fietstocht langs de kust zie je de mooie Belgische kust van 
dichtbij.

Ontspanning, zon, zee en strand, een tropische vakantie dichtbij huis!

 

 

8-daagse strand / excursie vakantie

Vr 21 Sep t/m Vr 28 Sep

Reiscode: 52

€ 765,-

Verblijf in een 6 persoons bungalow

2 persoons slaapkamers, met douche/toilet en 
terras

Op het park zijn vele recreatieve voorzieningen 
aanwezig

Bezoek aan Plopsaland

Rit in het kust-trammetje

Bezoek aan Sealife

Zwemmen, wandelen en fietsen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Oosterhout

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf

Alle maaltijden en consumpties in 
accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

B categorie
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BELGIË - OOSTDUINKERKE

Genieten van een strand vakantie maar wil je niet te ver van huis ga dan met ons 
mee naar het mooie Sunparks "Oostduinkerke aan zee".  Op het park vindt je het 
subtropische zwemparadijs Aquafun, met fantastische glijbaan en een golfslagbad.  
Ook is er een gezellig café/restaurant en een wellnesscentrum.

Stap op het kust-trammetje, die je langs alle bezienswaardigheden rijdt, waaronder 
het leuke park "Plopsaland"!

De onderwaterwereld "Sealife" in Blankenberg met o.a. zeehonden, robben en 
haaien is een bezoekje waard.

Tijdens een heerlijke fietstocht langs de kust zie je de mooie Belgische kust van 
dichtbij.

Ontspanning, zon, zee en strand, een tropische vakantie dichtbij huis!

 

 

8-daagse strand / excursie vakantie

Vr 21 Sep t/m Vr 28 Sep

Reiscode: 52

€ 765,-

Verblijf in een 6 persoons bungalow

2 persoons slaapkamers, met douche/toilet en 
terras

Op het park zijn vele recreatieve voorzieningen 
aanwezig

Bezoek aan Plopsaland

Rit in het kust-trammetje

Bezoek aan Sealife

Zwemmen, wandelen en fietsen

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Oosterhout

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf

Alle maaltijden en consumpties in 
accommodatie

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN

DUITSLAND - MOLBERG

Rustige en idyllisch gelegen in de natuur vind je het park Landal Dwergter Sand.

Het park ligt midden in het natuurgebied Thülsfelder Talsperre in Nedersaksen! Te 
midden van schitterende bos- en heidevelden, waar je heerlijk kunt wandelen en 
ontspannen.

In het dieren- en attractiepark Thule vindt je vele exotische dieren en kan je 
genieten van 31 verschillende attracties.

Ook mag een bezoek aan het gezellige stadje Oldenburg niet ontbreken tijdens deze 
reis.

Ook maken we een mooie huifkar tocht door de uitgestrekte bossen en velden en 
voel je je de koning te rijk en tijdens een potje midgetgolf leer je de sportkwaliteiten 
van jezelf en je medereizigers goed kennen.

Een heerlijke vakantie midden in de mooie natuur!

7-daagse bungalow vakantie

Za 11 Aug t/m Vr 17 Aug

Reiscode: 53

€ 785,-

Verblijf in een 6 persoons bungalow

2 persoons slaapkamers, badkamer met 
douche/toilet

Op het bungalowpark zijn o.a. een 
binnenzwembad met whirlpool, sauna en 
zonnehemel, restaurant/bar, minishop en een 
recreatiemeer aanwezig

Bezoek aan dierentuin- en attractiepark Thule

Huifkartocht

Winkelen in Oldenburg

Zwemmen en overige recreatieve 
voorzieningen

Gemiddeld 20 deelnemers en 5 begeleiders

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Er zijn geen slaapkamers op de begane grond

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Zwolle

Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats 
naar accommodatie en terug

Verblijf en alle maaltijden

Excursies zoals vermeld

Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling

Consumpties buiten de accommodatie

Lunch op heen- en terugreis

Zakgeld

ACCOMMODATIE

EXCURSIES

ACTIVITEITEN

BIJZONDERHEDEN
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Reis- en boekingsvoorwaarden
1. AANMELDING
1.1. Reservering en aanmelding voor een reis

Telefonisch reserveren voor een reis die Tracks Travel aanbiedt is mogelijk. 

Wanneer Tracks Travel binnen een week na telefonische reservering geen 

inschrijf formulier van de deelnemer heeft ontvangen komt de reservering auto-

matisch te vervallen. De aanmelding van een deelnemer is definitief wanneer het 

inschrijfformulier in bezit is van Tracks Travel. Het inschrijfformulier dient zowel 

ondertekend te zijn door de deelnemer als zijn/haar ouder/begeleider/wettig 

vertegenwoordiger, zodat beiden te kennen geven akkoord te gaan met de Reis-  

en Boekingsvoorwaarden en Algemene Informatie zoals vermeld in deze brochure. 

Zie onder het kopje ‘Verzekeringen’ verdere voorwaarden tot aanmelding m.b.t.  

de reisverzekering. 

Bij aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat eventueel van de deel -

nemer gemaakte foto’s tijdens de reis gepubliceerd kunnen worden in promotie-

materiaal t.b.v. Tracks Travel. Indien dit niet gewenst is verzoeken wij dit aan te 

geven bij aanmelding.  

1.2. Belang van het volledig en naar waarheid invullen van het inschrijfformulier

Het is van groot belang dat het inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt 

ingevuld door de deelnemer en/of zijn haar ouder/begeleider/wettig vertegen-

woordiger. Verzoek is om alle vragen zo uitgebreid mogelijk te beant woorden 

zodat de vakantiebegeleiding een goed beeld krijgt van het functioneren van de 

deelnemer. Alleen op deze wijze is het mogelijk de juiste begeleiding te bieden 

en een goede vakantie voor de deelnemer te garanderen. Onvolledig ingevulde 

inschrijfformulieren worden niet door Tracks Travel in behandeling genomen.   

1.3. Bevestiging van deelname en betaling van de reissom

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Tracks Travel binnen twee weken 

een reserveringsbevestiging/factuur aan de deelnemer. De eerste aanbetaling 

van 25% van de totale reissom dient binnen 14 dagen na factuurdatum op het 

bankrekeningnummer van Tracks Travel te zijn bijgeschreven. Het restant van 

de reissom uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum. De deelnemer ontvangt 

éénmalig op het woonadres of eventueel afwijkend factuuradres een reserverings- 

bevestiging/-factuur na eerste aanmelding middels het inschrijfformulier. 

1.4. Facturering m.b.t. het Persoons Gebonden Budget (PGB)

Tracks Travel vermeldt het PGB-tarief voor begeleiding tijdens de reizen apart op 

de factuur. In de meeste gevallen zijn deze begeleidingskosten via het PGB terug 

te vorderen. Wil je meer weten over het PGB, kijk dan op de website www.pgb.nl

1.5. Laatste bericht voor vertrek van de geboekte reis

Ongeveer 3 weken voor de vertrekdatum ontvangt de deelnemer van Tracks Travel 

op het inschrijfformulier vermelde woonadres:

* een brief met gegevens over tijd en plaats van vertrek en terugkomst en een 

telefoonnummer voor de achterblijvers.

* een paklijst met advies over mee te nemen kleding, zakgeld en overige 

aandachtspunten m.b.t. de reis.

* naam/adreslabels om aan de bagage te bevestigen.

* een voorgedrukte envelop, die bij aanvang van de reis gevuld met (aanvullende) 

persoonlijke gegevens van de deelnemer aan de reisbegeleiding van Tracks 

Travel afgegeven moet worden. Zie ook paragraaf 5.4.

N.B. Bij vlieg- of bootreizen kunnen de gegevens over vertrek- en aankomsttijden 

later ter beschikking komen. Wijkt de opstapplaats op het laatste bericht af van 

de door de deelnemer gewenste opstapplaats (deze is te kiezen uit de aangegeven 

opstapplaatsen bij de betreffende reisbeschrijving in deze brochure), dan dient 

de deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Tracks Travel. Bij 

busreizen wordt op het laatste bericht een telefoonnummer vermeld waarmee 

vanaf 2 uur voor de officiële aankomsttijd op de terugweg gebeld kan worden 

met vragen over oponthoud/files onderweg. Tracks Travel belt zelf niet met het 

thuisfront bij eventueel oponthoud onderweg.

2. ANNULERING
2.1. Annulering van de reis door de deelnemer

Als een deelnemer zich voor een reis heeft ingeschreven en besluit niet meer mee 

te gaan, zijn daar kosten aan verbonden. 

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop er geannuleerd 

wordt.

* Tot 8 weken voor vertrek de aanbetaling. 

* Tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling en 25% van het resterende bedrag. 

* Tot 4 weken voor vertrek de aanbetaling en 75% van het resterende bedrag. 

* Binnen 4 weken voor vertrek de volledige reissom. 

Wanneer de reis in de laatste 4 weken voor vertrek wordt geannuleerd vervalt 

de verplichting van Tracks Travel tot terugbetaling van enig deel van de reissom. 

Bij annulering van een reis worden altijd € 50,- administratiekosten in rekening 

gebracht. 

N.B. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden aan het adres van Tracks Travel. 

Zonder schriftelijke bevestiging van annulering verplicht Tracks Travel zich in 

geen geval tot terugbetalen van enig deel van de reissom c.q. kan Tracks Travel 

de deelnemer aansprakelijk stellen voor de kosten die nog openstaan op moment 

van aanvang van de reis. Heeft de deelnemer een annuleringsregeling (zie kopje 

‘2.2) via Tracks Travel afgesloten voor betreffende reis en annuleert de deelnemer 

om grondige redenen zoals gehonoreerd door de annuleringsregeling, dan zijn 

vanaf dat moment de annuleringsvoorwaarden van kracht. Annulering dient in dit 

geval schriftelijk via Tracks Travel te verlopen. Is er kort voor aanvang van de reis 

aanleiding voor de deelnemer om de reis te annuleren, brengt u dan zo spoedig 

mogelijk Tracks Travel ook telefonisch hiervan op de hoogte zodat de nodige 

maatregelen m.b.t. de reis getroffen kunnen worden.      

  

2.2. Annuleringsregeling 

Tracks Travel biedt op het aanmeldingsformulier de mogelijkheid deel te 

nemen aan een annuleringsregeling. U kunt bij aanmelding van een reis op het 

aanmeldingsformulier aangeven dat u zich opgeeft voor de annuleringsregeling, 

welke dekking geeft bij annulering van uw reis door ernstige ziekte of 

calamiteit van uzelf of familie in de eerste graad. De bijdragekosten voor ons 

annuleringsregeling bedraagt 5,5 % van de reissom.

2.3. Annulering van de reis door Tracks Travel

Tracks Travel behoudt zich het recht voor een reis geen doorgang te laten vinden 

bij onvoldoende deelname tot uiterlijk 6 weken voor vertrek. In dit geval neemt 

Tracks Travel contact op met de deelnemer om in overleg te bekijken of er een 

andere reis is waar de deelnemer zich eventueel voor zou willen aanmelden. 

Zo ja; dan kan de oorspronkelijke reis - zonder bijkomende omboekingskosten 

- omgeboekt worden naar een nieuw gekozen reis. Is dit niet het geval, of is er 

geen plaats meer op de reis van tweede keuze, dan heeft de deelnemer recht op 

restitutie van de totale reissom, voor zover reeds betaald.      

3. REISVERZEKERING     
Een reisverzekering is niet bij de reissom inbegrepen. Het is mogelijk deze 

via Tracks Travel bij de Europeesche Verzekeringen af te sluiten; dit moet 

dan op het inschrijfformulier worden aangegeven. De kosten hiervan komen 

bovenop de reissom. Als er op het inschrijfformulier geen keuze is aangevinkt 

sluiten wij geen verzekering af. Bij afsluiting van verzekeringen na ontvangst 

van de reserveringsbevestiging/factuur brengen wij extra administratiekosten 

in rekening. Kosten voor een reisverzekering (standaarddekking, inclusief 

geneeskundige kosten en dekking bij ongevallen) bedragen in 2017/2018 € 0,60 

per dag in Nederland, € 1,60 per dag in Europa, € 2,50 per dag buiten Europa. 

Poliskosten zijn € 3,50. Over dit bedrag wordt geen assurantiebelasting geheven. 

In verband met onnodige risico’s tijdens een reis stelt Tracks Travel elke reiziger 

verplicht een reisverzekering af te sluiten. De reiziger kan zelf kiezen of een 

dergelijke verzekering via Tracks Travel bij de Europeesche Verzekeringen 

afgesloten wordt of via een zelf gekozen verzekeraar.
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4. WIJZIGINGEN
4.1. Wijzigingen ten opzichte van aangeboden reizen in de folder

Door vroegtijdige publicatie van het reisprogramma is het mogelijk dat er wijzig-

in gen optreden in het programma en/of de accommodatie. Bij ingrijpende wijzi-

gingen, zoals een volledig afwijkend activiteitenprogramma of accommodatie/be-

stemming, die wezenlijk verschillen van dat wat in deze brochure is aange boden, 

neemt Tracks Travel voor aanvang van de reis contact op met de deel nemer en 

heeft de deelnemer het recht om zonder verdere kosten deelname aan de reis te 

annuleren. Zie ook paragraaf 2.3.

4.2. Wijzigingen in het programma gedurende een reis

Het kan voorkomen dat gedurende een reis kleine aanpassingen worden gedaan 

in het oorspronkelijke programma door bijvoorbeeld weersomstandigheden, aard 

van de groep of onverwachte veranderingen in mogelijkheden ter plaatse. In dit 

geval zal altijd naar een passend alternatief gezocht worden.

4.3. Wijziging vertrek en aankomst

Op het laatste bericht dat de deelnemer ongeveer 3 weken voor aanvang van de 

reis ontvangt (zie ook paragraaf 1.5.), staan de op- en afstapplaats en vertrek- en 

aankomsttijden voor betreffende deelnemer vermeld. Tracks Travel behoudt zich 

het recht voor hier wijzigingen in aan te brengen, waarvan de deelnemer tijdig op 

de hoogte zal worden gebracht.

5. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Verplichtingen Tracks Travel

Tracks Travel verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de reis en het 

programma, ongeacht of de reis door Tracks Travel of door een in opdracht van 

Tracks Travel handelende organisatie wordt uitgevoerd. Wanneer tijdens de reis 

een deelnemer schade ondervindt aan bezittingen, of lichamelijk letsel oploopt 

en de oorzaak daarvan een tekortkoming van de organisatie is, verplicht Tracks 

Travel zich de deelnemer hulp te verlenen en de schade te vergoeden.

5.2. Uitsluiting aansprakelijkheid van Tracks Travel

Tracks Travel is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen in de uitvoering 

van de reis als deze te wijten zijn aan een tekortkoming van de deelnemer of diens  

wettig vertegenwoordiger. Voorts is Tracks Travel niet aansprakelijk voor kosten 

die ontstaan doordat de deelnemer niet in het bezit is van geldige identiteitspapie-

ren of reisdocumenten.   

5.3. Verplichtingen deelnemer

De deelnemer en diens wettig vertegenwoordiger dienen het inschrijfformulier 

van de deelnemer volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Door 

ondertekening gaan zij akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de Reis- en 

Boekingsvoorwaarden en in de Algemene Informatie in deze brochure. De deel-

nemer en diens wettig vertegenwoordiger verplichten zich eventuele wijzigingen 

m.b.t. de deelnemer (o.a. in geestelijke en lichamelijke gesteldheid, medicatie-

gebruik) voor aanvang van de reis aan Tracks Travel te melden. De deelnemer 

verplicht zich verder eventuele aanwijzingen van Tracks Travel of van diens wettig 

vertegenwoordiger strikt na te komen. Bij eventuele schade ontstaan aan bezittin-

gen van derden of aan personen veroorzaakt door de deelnemer, worden de kosten 

op de deelnemer verhaald.

5.4. Medicatie en lichamelijke/geestelijke gesteldheid

Als de medicatie en/of lichamelijke/geestelijke gesteldheid van de deelnemer 

is veranderd ten opzichte van hetgeen in eerste instantie aangegeven op het 

inschrijfformulier vraagt Tracks Travel om uiterlijk een week voor aanvang van de 

reis een recente schriftelijke medicatielijst en/of opsomming van deze wijzigingen 

aan het kantoor van Tracks Travel toe te zenden. Wijzigingen vanaf een week voor 

aanvang van de reis dienen ook telefonisch aan het kantoor van Tracks Travel 

doorgegeven te worden. Als bovengenoemde wijzigingen pas bij of na vertrek 

aan de begeleiding van Tracks Travel worden meegedeeld, kan Tracks Travel 

betreffende deelnemer van verdere deelname aan de reis uitsluiten als er twijfels 

zijn over een goed verloop van de reis voor de deelnemer, begeleiding en de rest 

van de vakantiegroep. Verder is het noodzakelijk om tijdens de reis medicatie 

mee te nemen in voorafgaand aan de reis gevulde weekcassettes of gesloten, 

op datum staande, medicatiezakjes afkomstig van de apotheek. Medicatie die in 

losse doosjes is meegegeven wordt niet verstrekt door de begeleiding van Tracks 

Travel. Indien een deelnemer tijdens de vakantie opgenomen moet worden in het 

ziekenhuis zal Tracks Travel zorgdragen voor de eerste opvang; d.w.z. dat de bege-

leiding bij een binnenlandse reis tot maximaal 24 uur ondersteuning kan bieden, 

bij buitenlandse reizen maximaal 48 uur. Extra begeleiderskosten worden aan 

de deelnemer doorberekend. De ouders/begeleiders/verzorgers van betreffende 

reiziger zijn verantwoordelijk voor het overnemen van de zorg na deze periode.  

  

5.5. Vertraging op heen- en terugreis

Als bij vertrek op de heenreis blijkt dat een deelnemer op de aangegeven tijd niet 

aanwezig is op de betreffende opstapplaats neemt Tracks Travel éénmalig telefo-

nisch contact op met het thuisfront van betreffende deelnemer. Het thuisfront is 

vervolgens verantwoordelijk voor vervoer naar een volgende opstapplaats of even-

tueel de vakantielocatie zelf. Als bij aankomst op een afstapplaats blijkt dat een 

deelnemer niet wordt afgehaald op de aangegeven tijd, of dat er onduidelijkheden 

zijn over een zelfstandige terugkeer naar huis, neemt Tracks Travel éénmalig 

contact op met het thuisfront van betreffende deelnemer. Tracks Travel belt ver-

volgens naar de dichtstbijzijnde taxicentrale en regelt een taxi naar het thuisadres 

van de deelnemer. Kosten voor deze taxirit zijn voor rekening van de deelnemer. 

Bij oponthoud op heen- en terugreis door bovengenoemde zaken behoudt Tracks 

Travel zich het recht voor extra kosten; te weten arbeidsuren, telefoonkosten e.d. 

door te berekenen aan betreffende deelnemer. Extra kosten voor een deelnemer 

door vertraging van de kant van Tracks Travel op heen- en terugreis kunnen niet 

aan Tracks Travel doorberekend worden.   

6. UITSLUITING VAN DEELNAME
Tracks Travel behoudt zich het recht voor personen die zich voor één of meer dere 

reizen hebben aangemeld met opgave van redenen uit te sluiten van deelname 

aan betreffende reis/reizen. Wanneer tijdens een reis blijkt dat het gedrag van een 

deelnemer een goed verloop van de reis voor de deelnemer zelf of andere deel-

nemers/begeleiding in de weg staat, behoudt Tracks Travel zich het recht voor om 

in overleg met de deelnemer en na contact met diens wettig vertegenwoordiger 

de deelnemer van verdere voortzetting van de reis uit te sluiten. Restitutie van de 

reissom door Tracks Travel is in deze gevallen uitgesloten. Eventueel bijkomen-

de kosten, o.a. voor een eerdere terugkeer naar huis, zijn voor rekening van de 

deelnemer.

7. VOORBEHOUD VAN TRACKS TRAVEL M.B.T. HET 
IN DE FOLDER AANGEBODEN REISPROGRAMMA
Tracks Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- of zetfouten 

in deze brochure. De in de brochure gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de 

(brandstof)prijzen en BTW-tarieven geldend op 1 oktober 2017. Verhoging van de 

brandstofprijzen en/of tickettarieven op de wereldmarkt kan leiden tot hogere kos-

ten die door Tracks Travel zullen worden doorberekend in de uiteindelijk te betalen 

reissom. Dit geldt tevens voor verhoging van de BTW-tarieven, verzekeringstarie-

ven en eventuele nieuwe belastingmaatregelen die de kosten doen stijgen.

Reisdatums onder voorbehoud.

Colofon
Programmering: Tom Bel

Foto’s: Reizigers en begeleiders van Tracks Travel

Tekstredactie: Anita Buts & Joop van der Hoogt

Vormgeving: Silverbee, Utrecht 

Drukwerk: Drukkerij Gravé, Heemstede
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Postbus 31
2360 AA  Warmond 

T  071 301 18 88
M 06 51 23 86 85

E info@trackstravel.nl
www.trackstravel.nl

vaste klantenkorting  

Tracks Travel is al 27 jaar een begrip voor 

bijzondere begeleide kwaliteitsreizen voor 

mensen met een verstandelijke beperking, 

NAH, autisme en epilepsie. 

Met de persoonlijke aandacht en 

begeleiding die je nodig hebt!


