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Algemene informatie

Tracks Travel
begeleide vakantiereizen

NIEUWE VAKANTIE REIZEN IN 2022
Mini vakanties naar o.a. Disney Parijs
en Preston Palace

2022

Hotel-/ en excursie vakanties naar

Alweer voor het 31e jaar organiseren wij met veel plezier en passie

Actieve excursie jongeren vakanties

Schotland, Oostenrijk, Duitsland en
Frankrijk
Avontuurlijke zeilvakantie met een

onze begeleide reizen naar vele heerlijke bestemmingen voor jou!
Vakantie vieren met de vrijheid die je aan kan en de begeleiding die
je nodig hebt.
Dat is waar we ook na 31 jaar nog steeds voor staan.
Onze nieuwe reisgids staat weer boordevol nieuwe reizen, maar
ook bekende bestemmingen met een nieuw excursie programma.
Of het nu gaat om een heerlijke zeilvakanties of mini vakantie naar
Parijs, een hotel reis naar het zo mooie Oostenrijk of
Duitsland of lekker genieten in ons mooie Nederland.
We zullen er alles aan doen om er voor jou een onvergetelijke

Tjalk langs de Waddeneilanden
Senioren rustig aan vakanties
Smakelijke kookworkshop week in
Diever
Paardrij vakantie
Heerlijke bungalow-/ en excursie
vakanties naar vele bestemmingen

WAAR STAAT
TRACKS TRAVEL VOOR?

vakantie van te maken!

Klantvriendelijkheid, persoonlijke zorg en

Voor zekerheid op reis voeren wij het VZR garantiefonds.

aandacht

Door onze klanten en ouders/begeleiders worden onze reizen

Ervaren en enthousiaste vrijwilligers

en organisatie als zeer goed beoordeeld.

Vervoer met eigen touringcar en ruime

Wij wensen jou alvast een hele fijne vakantie!

Mercedes sprinter

Tom Bel, directeur Tracks Travel

Haal- en breng service vanaf huis naar de
opstapplaats
VZR- Garantiefonds voor kwaliteit en zekerheid
Wij hanteren geen potgeld

HAAL - BRENG TAXISERVICE

Alle excursies, maaltijden en activiteiten

Met deze service wordt je van huis opgehaald en naar het dichtstbijzijnde

inbegrepen

opstapplaats gebracht. Na afloop van je vakantie wordt je weer thuis gebracht.

Uniek filmverslag van je vakantie

Tarieven: enkele reis en retour

Verblijf op kwaliteitsparken en hotels

Afstand tussen ophaaladres en opstapplaats

Wij komen uit de zorg en zijn op de hoogte

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

van de laatste ontwikkelingen

• Voor ritten uitgevoerd tussen 22.00 uur en 06.00 uur geldt een toeslag van 25% op de ritprijs
• Tijdens de haal en brengservice is er geen begeleiding van de reis aanwezig
• Deze taxi ritten zijn soms gedeelde ritten waardoor je wat langer in de taxi zit
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Algemene informatie
All-inclusive principe

Visuele beperking

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.

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.

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.
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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. Een 1-persoons-kamer is te boeken onder voorbehoud,
op aanvraag en tegen meerprijs. 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 eigen touringcars of ruime
en luxe Mercedes Sprinters, 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
afstapplaatsen 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 heenen 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.

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

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

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

Travel reismogelijkheden.
Zie de criteria voor deelname onder de betreffende
kopjes in de Algemene Informatie.
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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

VASTE KLANTENKORTING!*

BUDGETREIZEN

Veel van onze reizigers zijn al jaren klant bij Tracks

Om tegemoet te komen aan die reizigers die minder

Travel, en een groter compliment kunnen we

financiële middelen tot hun beschikking hebben,

niet krijgen. Graag willen we onze vaste klanten

maar wel graag in het hoogseizoen op vakantie

bedanken voor hun trouw en als dank krijg je een

willen, heeft Tracks Travel voor 2022 een aantal

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

budgetreizen in het programma opgenomen.

meer dan vijf reizen met ons bent mee geweest.
* Vaste klantenkorting geldt niet i.c.m. budgetreizen en
lastminute aanbiedingen.

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
Powered by Rock&Rolstoel Producties

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

TRACKS TRAVEL EN PROFESSIONEEL
VERVOER!

“Op onze busreizen wordt je vervoerd met comfortabele touringcars
voorzien van een dvd/muziekinstallatie, toilet en koelkast met koude
drankjes. Bij kleine groepen maken we gebruik van zeer ruime en luxe
9 persoons Mercedes sprinters. Zo ben je op reis altijd verzekerd
van comfortabel en veilig vervoer.”
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A+B categorie

KERSTREIZEN 2020

FRANKRIJK - PARIJS
5 daagse Disney-/steden vakantie naar Parijs
Eindelijk kunnen we ook weer naar het romantische Parijs en het altijd bruisende
attractie park Disney Parijs!
We bezoeken het Disney Park met vele leuke shows, achtbanen, het griezelige
spookslot en vele andere super leuke attracties. Aan het einde van de dag passeert
nog de spectaculaire parade!

ACCOMMODATIE
Je verblijft in een 2* hotel
2 persoons slaapkamers
1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen
meerprijs, onder voorbehoud

EXCURSIES
1 dag Disney Studio’s
1 dag Disney Park
Dag- en avondbustour door Parijs

ACTIVITEITEN

Dag 2 gaan we de Disney Studio's in, met animatie en 3D films, of beleef met Remy
een race door de gigantische keuken in de film Ratatouille. Ga ook met Mickey of
Goofy op de foto!
Stap de bus in voor een avond tour door het prachtige verlichte Parijs, en ook ga je
nog een hele dag deze heerlijke stad verkennen.

Wandelen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers!
(zie algemene informatie op pagina 4 in de
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Oosterhout
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Ma 11 Apr t/m Vr 15 Apr
Reiscode: 10

€ 925,-

Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Hotel verblijf op basis van Half Pension
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Ma 19 Sep t/m Vr 23 Sep
Reiscode: 11

€ 925,8

Reisverzekering en annuleringsregeling
Alle lunches
Extra consumpties in hotel
Zakgeld

MINIVAKANTIE

categorie A

NEDERLAND - REEUWIJK
5 daagse voorjaarsvakantie naar Zuid-Holland
Tijdens deze heerlijke voorjaarsvakantie kom je ogen te kort op de beroemde
Keukenhof. Ruik de geur van al de bloeiende bloemen en geniet van de 7 miljoen
bloeiende tulpen van wel 800 soorten!

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal Park Reeuwijkse Plassen
Luxe houten 6 persoons waterbungalows met
2 persoons slaapkamers
Binnenzwembad en recreatiestrand
Brasserie met terras en ijssalon en winkel
aanwezig op het park

EXCURSIES

We nemen ook een duik in het verleden met een bezoek aan de Zaanse Schans,
kijken even binnen bij een bakker of molenaar uit de 18de eeuw, of zien hoe kaas
wordt gemaakt.
In de 150 jaar oude stroopbakkerij in Gouda mag je zelf je stroopwafel leren
bakken, dus dat wordt smullen.
Ook brengen we een bezoek aan het heerlijke strand bij Wassenaarse slag, en
genieten we op het terras van het fantastische uitzicht over zee!

Bezoek aan Keukenhof
Bezoek aan Zaanse Schans
Workshop stroopwafels bakken

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch.
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Ma 25 Apr t/m Vr 29 Apr
Reiscode: 12

€ 795,-

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

9

A categorie

MINIVAKANTIE

NEDERLAND - OVERIJSSEL
5 daagse all inclusive hotelvakantie naar Almelo
Er even lekker tussenuit en genieten in luxe?
Ga dan met ons mee naar het gezellige all inclusive resort Preston Palace in
Almelo, waar je je geen moment gaat vervelen.
Hier geniet je van sauna, whirlpool en stoombaden in het zwemparadijs, de
spectaculaire indoor kermis en een potje bowlen.
Ga 's avonds na een heerlijk diner naar de bioscoop of geniet van het optreden van
een artiest.
We maken een rit in de prachtige stoomtrein van Haaksbergen naar Boekelo, en
brengen een bezoek aan het mooie Ootmarsum met leuke winkeltjes en gezellige
terrasjes.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in All Inclusive Hotel “Preston
Palace”
Ruime luxe 2 persoons slaapkamers, 2 losse
bedden, inloop douch, toilet, gratis wifi
1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen
meerprijs, onder voorbehoud
Hotelfaciliteiten: zwemparadijs, indoor kermis,
bowlingbaan, midgetgolf, bioscoop,
entertainment, wellness, sauna, bars en
restaurants, all inclusief

EXCURSIES
Stoomtreinrit en bezoek treinmuseum
Bezoek Ootmarsum

ACTIVITEITEN
Zwemmen, wellness, bowlen, midgetgolf,
bioscoop
Elke avond entertainment

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 3 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Ma 16 Mei t/m Vr 20 Mei
Reiscode: 13

€ 895,Ma 17 Okt t/m Vr 21 Okt
Reiscode: 14

€ 895,10

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 op basis van all inclusive
Excursies zoals vermeld Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld

MINIVAKANTIE

categorie A

DUITSLAND - RITTERHUDE
5 daagse hotel-/kerstreis naar Bremen
Eén van de mooiste en grootste kerstmarkten vind je in het historische Bremen.
Breng een bezoek aan de bekende Böttcherstrasse met vele leuke winkeltjes,
steegjes en cafeetjes.
Bekijk het mooie Carillon met porseleinen klokken op het marktplein. Om 12 uur, 3
uur en 6 uur 's middags worden er volksliedjes gespeeld en komen er achter een
muurtje beelden tevoorschijn.
Struin over de gezellige kerstmarkt met vele lekkernijen en geniet van een heerlijk
glas glühwein.
We nemen je mee op een boeiende rondvaart door de havens van Bremerhaven en
bezoeken het beroemde Klimahaus.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in het gezellige familiehotel de
Jagerstube
2 persoons slaapkamers
1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen
meerprijs, onder voorbehoud

EXCURSIES
Bezoek kerstmarkt in Bremen
Rondvaart Bremerhaven
Bezoek aan Klimahaus

ACTIVITEITEN
Wandelen
Winkelen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en je
moet goed ter been zijn!

Je verblijft in het gezellige familiehotel Jagerstube in Ritterhude.

OPSTAPPLAATS
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Ma 19 De t/m Vr 23 Dec
Reiscode: 15

€ 989,-

Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Verblijf op basis van volpension
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de maaltijden
Zakgeld

11

A categorie

MINIVAKANTIE

BELGIË - ARDENNEN
5 daagse appartement-/kerstreis naar Hombourg
Vanuit de luxe hoeve "Molen van Medael" in de vallei van Hombourg gelegen te
midden van de prachtige natuur bezoeken we tijdens deze heerlijke kerstreis
enkele sfeervolle kerstmarkten.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in de luxe hoeve Molen van Medael
2 persoons slaapkamers

EXCURSIES
Bezoek kerstmarkten in Luik, Maastricht en
Valkenburg

ACTIVITEITEN

De kerstmarkt in het mooie Luik is één van de grootste en mooiste van België. Het
is dan ook genieten van de mooie stalletjes met warme Luikse Wafels, Glühwein en
mooie souvenirs.

Wandelen
Winkelen

BIJZONDERHEDEN

In Maastricht is op de grote markt kermis met een reuzenrad, van waaruit je een
schitterend uitzicht hebt op de stad, en wandel hier gezellig langs kerststalletjes
voor oliebollen, warme chocomelk of een heerlijk trappistebiertje.

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en je
moet goed ter been zijn!

Ook bezoeken we het in kerstsfeer aangeklede Valkenburg met duizenden lichtjes

OPSTAPPLAATS

en de grotten met daarin een schitterende kerstmarkt met sfeervol verlichte

Haarlem, Utrecht en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

stalletjes.
We nemen onze eigen kok mee die elke avond voor een heerlijk diner zorgt. Houd

INCLUSIEF

wat ruimte in je koffer voor leuke prijzen die je kunt winnen tijdens onze geweldige

Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Verblijf op basis van volpension
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

bingoavond!

Ma 12 Dec t/m Vr 16 Dec
Reiscode: 16

€ 825,-

12

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de maaltijden
Zakgeld

ZEILVAKANTIE

categorie A

NEDERLAND - WADDENZEE
7 daagse actieve zeilvakantie op de Waddenzee
Al jaren staat deze heerlijke zeilreis op een traditioneel zeilschip in ons
programma. Het is indrukwekkend als de enorme zeilen gehesen worden en het
schip zich in beweging zet op weg naar de mooie Waddeneilanden.
Afhankelijk van de wind en stroming vaar je langs Vlieland, Texel en Terschelling.
De Waddenzee is een beschermd natuurgebied. We zullen hier zeker zeehonden
tegenkomen en we bezoeken de brede stranden, mooie duinen en gezellige
havenplaatsjes.

ACCOMMODATIE
Traditionele Klipper of Tjalk (afhankelijk van
de groepsgrootte)
2 en 4 persoons hutten

EXCURSIES
Bezoek muziekcafé “Hessel”
Bezoek Waddeneilanden

ACTIVITEITEN
Zeilen
Zwemmen
Fietstocht over het eiland

BIJZONDERHEDEN

Op één van de eilanden staat een mooie fietstocht gepland en op Terschelling kun je
genieten van een live optreden van Hessel.

Gemiddeld 16 deelnemers en 3 begeleiders
Je moet goed ter been zijn!

Dus scheep in op deze heerlijke vakantie!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF

Za 25 Jun t/m Vr 1 Jul
Reiscode: 23

€ 965,-

Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar zeilschip en terug
Verblijf op Klipper of Tjalk
Alle maaltijden
Excursies zoals vermeld
Consumpties en versnaperingen aan boord
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Zakgeld

13

A categorie

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

BELGIE - ARDENNEN
8 daagse vakantie naar Vieuxville
In het dal van Ourhte en Lembrée, in het Graafschap van Logne, bij het dorpje
Vieuxville ligt "Domaine du Chantier". Dit prachtige voormalige hotelletje is heel
even het privé terrein van Tracks Travel! Samen rond het kampvuur achterin de
grote tuin bij de tipitent. Een heerlijke duik in het zwembad of een lekker Belgisch
biertje op de veranda.
We gaan op bezoek bij onze buren: het kasteel "Logne" met een roofvogelshow, en
nemen je mee naar het bijzondere safaripark "Monde Sauvage", waar we op een
echte safari gaan!
Ook bezoeken we de mooiste grotten van België. De grotten "De Remouchamps"
zijn sprookjesachtig verlicht en zijn echt prachtig om te zien. Het meest charmante
moment aan dit bezoek is de terugkeer met het bootje op de rivier die door het
onderste niveau van de Grot stroomt. We genieten daar van de langste onderaardse
vaartocht van de wereld die toegankelijk is voor toeristen!

ACCOMMODATIE
Je verblijft in vakantiehuis “Domaine du
Chantier”
2 of 3 persoons slaapkamers
Diverse recreatieve voorzieningen, gezellige
bar en buiten zwembad

EXCURSIES
Bezoek kasteel “Logne” met roofvogelshow
Bezoek safaripark “Monde Sauvage”
Bezoek de “De Remouchamps” grotten

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!
Je moet goed ter been zijn!
Geschikt voor jongeren

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Arnhem
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Vr 9 Sep t/m Vr 16 Sep
Reiscode: 24

€ 925,-

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis
Verblijf en alle maaltijden
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Lunch op heen- en terugreis
Consumpties, buiten hotel-/maaltijden
Zakgeld

14

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

categorie A

SCHOTLAND - VR. KONINKRIJK
10 daagse bungalow-/excursie vakantie naar
Dundee
Schotland met zijn prachtige ruige natuur, relaxte leven en bruisende steden heeft
een speciaal plekje in ons hart. Je verblijft deze vakantie op het mooie Landal park
Piperdam met verwarmd binnenzwembad, Howie bar met live muziek. En voor rust
en ontspanning zijn de sauna en het stoombad de perfecte plek.
We bezoeken de prachtige hoofdstad Edinburgh, nemen een kijkje in Edinburgh
Castle, hoog gelegen op de heuvel, waar je de kroonjuwelen kunt bewonderen. We
dwalen door het mooie Old Town en Royal Mile met zijn leuke winkeltjes en
terrasjes. Tevens maken we in Edinburgh een bijzondere treinrit over de ijzeren
Firth of fort bridge.
Uiteraard bezoeken we een authentieke Whisky distilleerderij. Voel je Robin Hood
tijdens een middag boogschieten ! We beginnen en eindigen deze reis vanuit
IJmuiden naar Newcastle met de Cruise ferry met gezellige pubs, heerlijk eten en
‘s avonds optredens van bands.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in luxe 6 persoons bungalows met
2 persoons slaapkamer
2 persoons hutten aan boord van de Cruise Ferry
1 persoons hut op aanvraag tegen meerprijs,
onder voorbehoud
Op het park; zwembad, sauna, gezellig bar en
restaurant

EXCURSIES
Bezoek aan Edinburgh en rit over “Firth Forth
Bridge”
Bezoek Stirling Castle
Bezoek Whisky distilleerderij “Eden Mill”

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN

So Go Scottish!

Haarlem, Utrecht, IJmuiden en Den Bosch.
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Vr 9 Sep t/m Zo 18 Sep
Reiscode: 25

€ 1498,-

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Overtocht per Cruise Ferry
Verblijf en alle maaltijden
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld
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A categorie

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

DUITSLAND - HARZ
7 daagse excursie vakantie naar Bad Sascha
Tijdens deze heerlijke nieuwe reis in ons programma nemen we je mee naar het
schitterende Harz–gebergte met mooie schilderachtige dorpjes, en vele
indrukwekkende kastelen.
We gaan op hoog bezoek in het eeuwenoude Slot Wernigerode, waar we een leuke
rondleiding krijgen, en je op de foto kan verkleed als Jonkheer of Jonkvrouw.
Ook nemen we je mee op een mooie nostalgische rit met een schitterende oude
stoomtrein door de omgeving.
We brengen een bezoek aan het historisch en beroemde plaatsje Goslar, met vele
leuke winkeltjes en terrasjes, en dat vroeger in de DDR lag.
Je verblijft gedurende deze reis op Landal- Salztal met zwembad, wellness
centrum en restaurant met terras.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal Salztal Paradies
Met 2 persoons slaapkamers
Aanwezig op het park: zwembad, wellness,
bowlingbaan gezellige bar met biljart en
diverse recreatie

EXCURSIES
Bezoek Kasteel Wernigerode
Stoomtrein rit
Bezoek Goslar

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
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
Za 13 Aug t/m Vr 19 Aug
Reiscode: 26

€ 985,-

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

16

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

categorie A

DUITSLAND - MOEZEL
7 daagse bungalow vakantie naar Cochem
Het luxe vakantieresort "Cochem" is schitterend gelegen op een heuvelrug met
uitzicht op de door het dal kronkelende rivier, de Moezel.
De luxe vakantiebungalows zijn voorzien van een sauna en op het park vindt je een
overdekt zwembad, gezellig restaurant met bar 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 wild- en attractiepark "Klotten". De
attracties van dit park staan voor snelheid, vlinders in de buik en puur plezier. In
het wildpark zie je exotische dieren en er zijn ook bruine beren en wolven.
En ga mee op een prachtige rondvaart over de Moezel!

ACCOMMODATIE
Verblijf in Roompot Resort Cochem
Luxe 6 persoons bungalows
2 persoons slaapkamers
Overdekt zwembad en veel recreatie op het
park

EXCURSIES
Bezoek aan Reichburcht met roofvogelshow
Rondvaart Moezel
Bezoek wild- en attractiepark Klotten
Winkelen in Cochem

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Winkelen doen we in het mooie Cochem!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Venlo
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 30 Apr t/m Vr 6 Mei
Reiscode: 27-bungalow

€ 825,Za 16 Jul t/m Vr 22 Jul
Reiscode: 28

€ 985,-

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
Lunch op heen- en terugreis
Consumpties en maaltijden buiten
accommodatie
Zakgeld
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A categorie

BUS – HOTEL VAKANTIES

OOSTENRIJK - TIROL
10 daagse hotel-/excursie vakantie naar Kolsass
Deze gezellige hotelvakantie is weer terug in ons programma.
Hotel Rettenberg ligt in het charmante plaatsje Kolsass en de eigenaresse Sabine
en haar team gaan jou tijdens deze vakantie heerlijk in de watten leggen. In het
hotel is een binnenzwembad, sauna en gezellige bar waar soms een artiest
optreedt.
Tijdens deze vakantie bezoek je het wereldberoemde Swarovski Crystal Worlds.
We nemen je mee naar het schitterende koninklijke Kasteel Tratzberg en maken
een schitterende tour over de Grossglockner-Hochalpenstrasse met kans op
sneeuw!
Ook brengen we een bezoek aan het mooie Innsbruck met zijn historische centrum.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in 4* Hotel Rettenberg
2 persoons slaapkamers
1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen
meerprijs, onder voorbehoud
Binnenzwembad, sauna’s, fitnessruimte en
gezellige bar

EXCURSIES
Bezoek Swarovski Crystal Worlds
Bezoek Kasteel Tratzberg
Bustour Grossglockner-Hochalpenstrasse
Bezoek Innsbruck

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 3 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Venlo
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Za 2 Jul t/m Ma 11 Jul

INCLUSIEF

Reiscode: 30

Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Verblijf op basis van Volpension
Overnachting hotel in Zuid Duitsland
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

€ 1398,Za 1 Okt t/m Ma 10 Okt
Reiscode: 31

€ 1298,18

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld

BUS – HOTEL VAKANTIES

categorie B

OOSTENRIJK - TIROL
10 daagse hotel-/excursie vakantie naar Uderns
Ook dit jaar hebben we deze heerlijke vakantie naar het gastvrije familiehotel
"Pachmair" in het mooie Zillertal weer opgenomen in ons programma. Met elke
avond optredens van muzikanten, een bezoek aan het zwembad, de sauna plus
wellness en het aanschuiven aan de 4* diners is het echt genieten.
We gaan op koninklijk bezoek en laten ons onder leiding van een gids rondleiden
door het indrukwekkende kasteel Tratzberg in Jenbach.

ACCOMMODATIE
Verblijf in 4* Hotel Pachmair
2 persoons slaapkamers
1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen
meerprijs, onder voorbehoud
Zwembad, sauna, wellness en regelmatig
muziek optredens

EXCURSIES
Bezoek Swarovski museum Kristal Welt
Jenbach stoomtrein en rondvaart Achensee
Bezoek Stubaital en gondeltocht naar boven
Bezoek Innsbruck

Vanuit Mayerhoven gaan we met een gondel de bergen in en kun je genieten van
een adembenemend uitzicht over de Tiroler Alpen.
Ook nemen we de tandradstoomtreintje in Jenbach naar de mooie Achensee en

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

gaan we naar het mooie historische centrum van Innsbruck.
Zin in muziek, Oostenrijkse alpen, bijzonderheden en gezelligheid, boek dan snel!

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Venlo
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Za 11 Jun t/m Ma 20 Jun
Reiscode: 32

€ 1498,-

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis
Verblijf op basis van Vol pension
Overnachting op heen en terugreis
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Lunch op heen- en terugreis
Consumpties, buiten hotel-/maaltijden
Zakgeld

19

A categorie

BUS – HOTEL VAKANTIES

DUITSLAND - WILDE KAISER
10 daagse hotelvakantie naar Oberaudorf
In dit prachtige afwisselende gebied tussen Bayern en Tirol vind je alles wat je
vakantie hart begeert!
Indrukwekkende bergen, kronkelende rivieren en schilderachtige dorpjes.
We verblijven in het heerlijke gastvrije hotel De Wilde Kaiser met binnen zwembad,
sauna en fitness.
We nemen je mee op een avontuurlijke boottocht over de Chiemsee, met bezoek
aan het vroegere koninklijke Kasteel Herrenchiemsee.
Maken we een mooie bustour door het natuurgebied Kaiserthal en over de
Grossglockner-Hochalpenstrasse.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in 4* Hotel De Wilde Kaiser
2 persoons slaapkamer
1 persoons kamer op aanvraag, tegen
meerprijs en onder voorbehoud
Binnen zwembad, sauna, fitness, wellness en
diverse gezellige barretjes

EXCURSIES
Bustour Kaiserthal en GrossglocknerHochalpenstrasse
Bootexcursie Chiemsee
Bezoek Innsbruck

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN

Ook brengen we een bezoek aan het mooie historische Innsbruck om lekker te
shoppen!

Gemiddeld 16 deelnemers en 3 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Venlo.
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in onze
gids)

Za 2 Jul t/m Ma 11 Jul
Reiscode: 34

€ 1398,Za 1 Okt t/m Ma 10 Okt
Reiscode: 35

€ 1298,20

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Hotelovernachting op heen en terug reis
Verblijf op basis van Vol Pension
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld

BUS – HOTEL VAKANTIES

categorie A

DUITSLAND - HARZ
9 daagse all inclusieve hotelvakantie naar Goslar
Gloednieuw in ons programma is deze reis, waarin we je meenemen naar het
sprookjesachtige mooie Harzgebergte.
Centraal gelegen in het voormalige Oost Duitsland, tussen het mooie historische
stadje Goslar en Clausthal-Zellerfeld, ligt het geriefelijke All Inclusive Hotel "Enjoy
Hotel Harz". Hier gaan we genieten van het zwembad, de sauna, fitness en elke
avond is er entertainment met een gratis drankje.
Deze vakantie brengen we een bezoek aan Goslar, met zijn prachtige
vakwerkhuizen, indrukwekkende kerken en de kronkelende straatjes met leuke
winkeltjes.
Stap in de beroemde stoomtrein Brocken Bahn voor een 19 km lange rit door de
bergen.
Ook breng je een bijzonder bezoek aan het ondergrondse Theater in de druipsteen
Baumansgrotten.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in 3* hotel Enjoy All Inclusief
2 persoons slaapkamers
1 persoons slaapkamer op aanvraag, tegen
meerprijs en onder voorbehoud
Hotelfaciliteiten: binnenzwembad, sauna,
fitness en elke avond muziek

EXCURSIES
Stoomtreintocht Brocken Bahn
Bezoek Unesco stad Goslar
Bezoek ondergronds Theater Baumans grotten

ACTIVITEITEN
Zwemmen
Wandelen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 3 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!
Je moet goed ter been zijn

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Arnhem
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Vrij 23 sep t/m za 1 okt
Reiscode: 36

€ 1285,-

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Verblijf op basis van All inclusive
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld

21

A categorie

BUS – HOTEL VAKANTIES

DUITSLAND - MOEZEL
9 daagse All inclusive hotel-/excursie vakantie
naar Veldenz
Steile hellingen met groene wijngaarden, aan de mooie oevers van de rivier de
Moezel en met de middeleeuwse kastelen is het prachtige moezelgebied een
heerlijke vakantiebestemming.
We verblijven in het gezellige All inclusive 3* Enjoy Weinhotel in Veldenz, waar je
kan genieten van gratis drankjes, hapjes en 's avonds live muziek.
We bezoeken het schilderachtige Bernkastel-Kues en we nemen je mee op een
prachtige rondvaart over de Moezel.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in All inclusive 3* Enjoy Hotel
Veldenz
2 persoons slaapkamers
Ontbijt en diner buffet
All inclusive tussen 17.00-24.00 uur
1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen
meerprijs, onder voorbehoud

EXCURSIES
Bezoek Bernkastel-Kues
Rondvaart Moezel
Bezoek Burcht Eltz
Roofvogelshow Burcht Gerolstein

ACTIVITEITEN
Wandelen

We gaan naar het imposante slot Burcht Eltz, en in het Adler en Wolfspark
Kasselburg bewonderen we een fantastische roofvogelshow.

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 12 deelnemers en 3 begeleiders
Je moet goed ter been zijn!
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Venlo
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Vrij 6 Mei t/m Za 14 Mei
Reiscode: 37

€ 1185,Vrij 21 Okt t/m za 29 Okt
Reiscode: 38

€ 1285,22

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar gedurende de reis
Hotelverblijf op basis van All inclusive
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Lunch op heen- en terugreis
Consumpties, buiten hotel en All inclusive uren
Zakgeld

BUS – HOTEL VAKANTIES

categorie A

NEDERLAND - TEXEL
7 daagse hotel-/excursie vakantie naar Cocksdorp
Texel staat voor zon, zee en strand en zodra je op het eiland bent krijg je het gevoel
in het buitenland te zijn.
Je verblijft deze vakantie in het geriefelijke e 3* Hotel De Anker, waar je in de
watten wordt gelegd door onze gastvrouw Miranda.
We gaan een dagje fietsen door het prachtige natuurgebied Sluftervallei, broed- en
rustplaatsen van vele vogels. De vuurtoren is het symbool van Texel en na 118
treden heb je een fantastisch uitzicht over het waddengebied en andere eilanden.
Ga mee op garnalenvangst op de Kotter TX20. De kapitein vertelt je alles over de
dieren en de bijvangst. Bezoeken we het boeiende Ecomare met zeehondenopvang
en andere zeedieren en vogels.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in het 3* Hotel Het Anker
2 persoons slaapkamer
1 persoons slaapkamer op aanvraag, tegen
meerprijs en onder voorbehoud

EXCURSIES
Fietsen door natuurgebied de Slufter
Garnalen vissen met Kotter TX20
Bezoek Ecomare

ACTIVITEITEN
Wandelen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 8 deelnemers en 2 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN

Kortom: scheep in op deze heerlijke reis!

Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch.
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF

Za 18 Jun t/m Vr 24 Jun
Reiscode: 39

€ 1075,Za 24 Sep t/m Vr 30 Sep
Reiscode: 40

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

€ 1075,23

A categorie

THEMA REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES

FRANKRIJK - AUVERGNE
12 daagse actieve kampeer-/stacaravan vakantie
naar Les Pradeaux
Verscholen in het prachtige Franse landschap van de Auvergne ligt Chateau de La

ACCOMMODATIE
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 veel
recreatieve voorzieningen aanwezig en Nederlands
sprekend personeel

Grange Fort. Al van ver zie je de vlag van het bijbehorende kasteel boven de bomen
uit wapperen om ons te verwelkomen. Het landgoed ligt aan de mooie rivier de
Allier. Onze tenten en stacaravans staan op een prachtig veld met uitzicht over de
heuvels en met op de achtergrond het romantische kasteel, met een gezellige bar
in de voormalige stallen.
Maak een spannende tocht per mountainbike door de omgeving of ga paardrijden
door de bossen, boogschieten op een avontuurlijk parcours of klim van boom naar
boom op een mooi klimparcours. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om te
genieten van je vakantierust. Lekker zwemmen in het binnen-/ en buitenzwembad.
Om de vakantiesfeer helemaal optimaal te maken nemen we onze barbecue spullen
mee naar een prachtige plek aan het water voor een heerlijk diner bij
zonsondergang.
Kamperen reiscode 41
Stacaravan reiscode 42

ACTIVITEITEN
Wandelen
Paardrijden
Boogschieten
Boom parcours klimmen
Mountainbiken

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 20 deelnemers en 5 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!
Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATSEN
Za 20 Aug t/m Wo 31 Aug
Reiscode: 41

€ 1398,Za 20 Aug t/m Wo 31 Aug
Reiscode: 42

€ 1495,24

EXCURSIES
Winkelen in Clermont-Ferrand

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

lijk
met

eel
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THEMA REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES

categorie A

LUXEMBURG - MÜLLERTHAL
8 daagse wandel-/excursie vakantie naar
Echternach
Het Mullerthal in Luxemburg is beroemd om zijn unieke rotsformatie, die door de
grillige vorm zeer tot de verbeelding spreekt, maar ook vanwege zijn prachtige
natuur en vele mooie wandelroutes.
Wij gaan deze reis gedeelten van de beroemde Mullerthall-Trial lopen, door het
beekdal van Hallenbach, door de wolfskloof Gorges du Loup, en langs de beroemde
rotswanden van Berdorf. Vlakbij dit dorp vind je de beroemde rotsformatie De
Preekstoel.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in 3* Hotel Belle Vue
2 persoons slaapkamer
1 persoons slaapkamer op aanvraag tegen
meerprijs, onder voorbehoud

EXCURSIES
3 dagen wandelen
Bezoek historische Trier
Bezoek Esch-sur-Sûre

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN

Per dag loop je gemiddeld 20 km, krijg je een heerlijk lunchpakket mee, en word je
aan het einde weer teruggebracht naar het hotel, waar een heerlijk diner buffet op
je staat te wachten.
We brengen een bezoek aan het mooie historische Trier, met leuke winkeltjes en
terrasjes, en we nemen je mee naar het schitterende dorpje Esch-sur-Sûre wat
verscholen ligt tussen de bergen en omringd wordt door rivier de Sûre.

Maximaal 7 deelnemers en 2 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!
Je moet goed ter been zijn en beschikt over
een goede conditie

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vr 24 Jun t/m Vr 1 Jul
Reiscode: 43

€ 1185,-

Vervoer per luxe minibus gedurende de reis
Verblijf en alle maaltijden
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
Reisverzekering en annuleringsregeling
Lunch op heen- en terugreis
Consumpties, buiten hotel-/maaltijden
Zakgeld
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A categorie

THEMA REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES

BELGIË - VIEUXVILLE
8 daagse actieve jongeren vakantie naar de
Ardennen
In het dal van de Ourthe bij het dorpje Vieuxville ligt Domaine du Chantier. Dit
prachtig gelegen voormalige hotelletje is heel even privé domein voor Tracks
Travel. Samen in de avond rond het kampvuur achterin de tuin, of een lekkere duik

BELGIË - VIEUXVILLE

in het zwembad met daarna genieten van een Belgisch biertje op het terras!
Deze jongerenreis gaan we echt super leuke dingen doen. We nemen je mee op een

ACCOMMODATIE
Je verblijft in vakantiehuis Domaine du
Chantier
2 of 3 persoons slaapkamers
Veel recreatieve voorzieningen aanwezig

EXCURSIES
Bezoek dierenpark Monde Sauvage
Bezoeken de grotten van Remouchamps

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen
Kanoën of mountain biken

Je verblijft in vaka
Chantier
2 of 3 persoons sl
Veel recreatieve v

kanotocht over de Ourthe, we gaan onder begeleiding outdoor
8avontuurlijke
daagse
actieve jongeren vakantie naar de
klimmen en abseilen.
BIJZONDERHEDEN
Ardennen
We brengen een bezoek aan het bijzondere safaripark Monde Sauvage en we gaan
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
de grotten van Remouchamps in die sprookjesachtig zijn verlicht en genieten we
van de langste onderaardse vaartocht, die niet alleen van België maar ook de

In het dal van de Ourthe bij het dorpje Vieuxville ligt Domaine du
langste ter wereld is.

ACCOMM

EXCURSI

Geschikt voor maximaal 2 rolstoel gebruikers
(zie algemene informatie op pagina 4 in de
Chantier.
Dit
gids)
Bezoek

prachtig gelegen voormalige hotelletje is heel even privé domein voor Tracks

OPSTAPPLAATSEN

dierenpar
Bezoeken de grot

Haarlem,
Utrecht,duik
Arnhem, Den Bosch of Venlo
Travel. Samen in de avond rond het kampvuur achterin de tuin, of een
lekkere

ACTIVITE

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

in het zwembad met daarna genieten van een Belgisch biertje op het terras!

INCLUSIEF

Wandelen

Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
Deze jongerenreis gaan we echt
leuke
dingen
je mee op een
Zwemmen
Vr super
9 Sep t/m
Vr 16
Sep doen. We nemen
naar accommodatie en terug
Kanoën of mounta
en alle maaltijden
avontuurlijke kanotocht over de
Ourthe,44we gaan onder begeleidingVerblijf
outdoor
Reiscode:
Excursies zoals vermeld
klimmen en abseilen.
Filmverslag op website

€ 925,-

EXCLUSIEF

We brengen een bezoek aan het bijzondere safaripark Monde Sauvage en we gaan
de grotten van
van de langste

Gemiddeld 16 dee

Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties
Remouchamps in die sprookjesachtig zijn verlicht en
genietenbuiten
we de accommodatieGeschikt voor ma
Lunch op heen- en terugreis
(zie algemene info
onderaardse vaartocht, die niet alleen van België maar
ook de
Zakgeld

langste ter wereld is.
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BIJZOND

gids)

OPSTAPPLA

Haarlem, Utrecht
Haal- en brengse

THEMA REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES

categorie A

NEDERLAND - DRENTHE
7 daagse paardrij vakantie naar Dwingeloo
Ook dit jaar staan de paarden weer te trappelen van ongeduld, om je mee te nemen
voor een prachtige rit door het mooie Dwingelderveld met heide en bossen.
Deze gezellige paardrij week is al jaren populair in ons programma en elke dag

COMMODATIE
maak je onder begeleiding een fantastische rit per paard.

ijft in vakantiehuis Domaine du
Je verblijft op het sfeervolle vakantiepark Zonnetij met als gastechtpaar Mariska en
r
Matthieu en je verblijft in een luxe 16 persoons groepsaccommodatie.
rsoons slaapkamers
Met mooi weer bezoeken we een keer het heerlijke bosbad, en nemen we een kijkje
reatieve voorzieningen aanwezig

ACCOMMODATIE
Je verblijft op vakantiepark Zonnetij in
Dwingeloo
Luxe 16 persoons bungalow met 2 persoons
slaapkamers
Sauna en groot zonneterras

ACTIVITEITEN
Dagelijks paardrijden
Zwemmen in het Bosbad
Bezoek aan braderie markten Dwingeloo of
Diever

BIJZONDERHEDEN

op één van de gezelligste braderieën in Dwingeloo en Diever.

Maximaal 12 deelnemers en 3 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

Voor deze vakantie is paard rijervaring een vereiste!

OPSTAPPLAATSEN

CURSIES

Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle.
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

dierenpark Monde Sauvage
en de grotten van Remouchamps

INCLUSIEF

TIVITEITEN

en
en
of mountain biken

JZONDERHEDEN

eld 16 deelnemers en 4 begeleiders
t voor maximaal 2 rolstoel gebruikers
mene informatie op pagina 4 in de

APPLAATSEN

m, Utrecht, Arnhem, Den Bosch of Venlo
n brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Za 30 Jul t/m Vr 5 Aug

Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Verblijf en alle maaltijden
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

Reiscode: 45

EXCLUSIEF

€ 985,-

Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld
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A categorie

THEMA REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES

NEDERLAND - DRENTHE
7 daagse kookworkshop vakantie naar Diever
Ons gepassioneerde kook echtpaar Bruno en Sophie neemt je deze vakantie mee
opeen culinaire kook ontdekkingstocht.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in de 5* groep accommodatie
Oldendieverhof
2 persoons slaapkamers met douche en toilet
Ruim terras, darten, sjoelen en tafeltennis
aanwezig

EXCURSIES

Deze week leer je geheel nieuwe gerechten bereiden, waar je straks thuis vriend en
vijand mee zult verrassen, en er zullen recepten passeren uit verre oorden.
Naast de kooksessies blijft er genoeg tijd over om af en toe de jaarmarkt te
bezoeken en lekker op een terras te zitten in Diever.
Je verblijft in het comfortabele groepsverblijf Oldendieverhof met een gezellige
groepsruimte, buitenterras en gratis heel veel landelijke rust.

Bezoek jaarmarkt Diever

ACTIVITEITEN
Workshop koken, dagdelen
Wandelen
Zwemmen in Bosbad

BIJZONDERHEDEN
Maximaal 12 deelnemers, 2 begeleiders en 2
koks
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle.
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 30 Jul t/m Vr 5 Aug
Reiscode: 46

€ 965,-

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
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THEMA REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES

categorie A

NEDERLAND - GELDERLAND
7 daagse Wellness-/excursie vakantie naar de
Achterhoek
Verblijf in de mooie luxueuze en unieke jacuzzi huisjes op boerderij Weidebosch te
midden van het mooie Achterhoekse coulisselandschap.
Vanuit onze eigen privé buitenjacuzzi kijk je naar de sterrenhemel of opkomende
zon. Geniet van de heerlijke sauna, stoomdouche of bubbelbad, en misschien zie je
op de boerderij wel een kalfje of lammetje geboren worden.
Ga mee naar het mooie Hanzestadje Doesburg, drink een drankje op het terras of

ACCOMMODATIE
Je verblijft op de vakantieboerderij
Weidebosch in Zelhem
2 persoons slaapkamers
Luxe 6 persoons jacuzzi, sauna en whirlpool
Tussen de koeien en de schapen

EXCURSIES
Bezoek Openlucht Museum
Bezoek Hanzestad Doesburg
Bezoek Burgers Zoo Dierenpark

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

ga lekker shoppen in de duizend-en-één-dingen winkel Staarink.
Ook nemen we je mee naar het leuke Openlucht Museum en en brengen we een
bezoek aan het Burgers Zoo Dierenpark.

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 7 deelnemers en 2 begeleiders
Je moet goed ter been zijn!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 14 Mei t/m Vr 20 Mei
Reiscode: 47

€ 965,-

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
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A categorie

THEMA REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES

NEDERLAND - GELDERLAND
7 daagse jongeren vakantie naar Groenloo
Op deze nieuwe reis in ons programma nemen we je mee naar de mooie
Achterhoek.

ACCOMMODATIE
Je verblijft in 5* Park Marveld
Verblijf in 6 persoons bungalows met 2
persoons slaapkamers
Op het park: subtropisch zwembad, diverse
buiten zwembaden, horeca en shops

EXCURSIES

Je verblijft op het heerlijke 5* vakantiepark Marveld in Groenlo met een
subtropisch zwembad met wel 10 glijbanen, een buitenzwembad, veel horeca met
terras en winkeltjes.
Wat ga je deze vakantie doen?
We nemen je mee op een heerlijke fietstocht door het mooie coulisselandschap en
per kano maak je een tocht over de Berkel.
En nu we toch in de buurt zijn mag het super leuke attractiepark Kernwasser

Bezoek Attractiepark Kernwasser Wunderland

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen
Kanoën over de Berkel
Fietsen of mountainbiken

BIJZONDERHEDEN

Wunderland met achtbanen, kartbaan en het piratenschip niet ontbreken.

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Je moet goed ter been zijn!

Pak je koffer en ga mee!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Vr 24 Jun t/m Vr 1 Jul
Reiscode: 29

€ 965,-

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
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THEMA REIZEN EN JONGEREN VAKANTIES

categorie A

ACCOMMODATIE

BELGIË - LUIK
7 daagse Wellness-/excursie vakantie naar
Hombourg
De Molen van Medeal is al jaren een zeer geliefde vakantie bestemming in ons
programma. Deze prachtige gerestaureerde voormalige hoeve, met een
sprankelend kabbelend beekje voor de deur heeft diverse recreatieve
voorzieningen.
Deze reis nemen we je een dag mee voor een heerlijke wellness in één van de
grootste kuuroorden in Nederland, Thermae 2000 in Arcen, met diverse sauna's,
Turkse stoombaden en dompelbaden. Maak deze ontspannen dag af met een
heerlijke massage.
Vanaf de hoeve gaan we op tournee met een huifkar langs kastelen, kerken en
boerderijen door het Land van Herve. En we maken een onvergetelijke
stoomtreinrit met het Miljoenenlijntje vanaf Valkenburg naar Simpelveld langs de
allermooiste plekjes van het Limburgse heuvellandschap.

Je verblijft op Landgoed Molen van Medeal
2 persoons slaapkamer
1 persoons slaapkamer op aanvraag, tegen
meerprijs en onder voorbehoud
Diverse recreatie en horeca op het terrein

EXCURSIES
Bezoek 1 dag Wellness Thermae 2000
(behandelingen tegen meerprijs)
Stoomtreinrit met het Miljoenenlijntje
Huifkartocht

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Maximaal 10 deelnemers en 2 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 11 Jun t/m Vr 17 Jun
Reiscode: 48

€ 895,Za 15 Okt t/m Vr 21 Okt
Reiscode: 49

€ 895,-

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
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A categorie

CONCERT VAKANTIES

NEDERLAND - LIMBURG
8 daagse muziek-/excursie vakantie naar Sevenum
In 2020 en 2021 viel het ons zo geliefde Funpop Festival door corona in het water,
maar in 2022 gaan we op zaterdag 21 en zondag 22 mei weer volop muzikaal
feesten op het super gezellige Funpop Festival in Horst.
Deze twee dagen kun je weer genieten van swingende Nederlandse artiesten zoals
Jan Smit, Frans Bauer, de Dirty Daddy's, Frans Duijts en vele andere.
Op het festivalterrein staan standjes waar je je kan laten schminken, een stoere
neptattoo kan laten zetten of je gaat lekker swingen in de silent disco. En heb je
trek in iets lekkers? Dan zijn er talloze eet- en drinktentjes waar je kan genieten
van een hapje en een drankje in de zon.
We bezoeken het fantastische attractiepark Toverland met gave attracties en
shows. Ook gaan we kijken en vooral proeven hoe ijs gemaakt wordt op de
ijsboerderij.
Je verblijft op het mooie Landal De Schatberg in Sevenum.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal de Schatberg
Luxe 12 persoons bungalows met 2 persoons
slaapkamers en sauna
Op het park: zwembad, bowlingbaan,
restaurant, eetcafé en terras.
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Bezoek ijsboerderij
Bezoek attractiepark Toverland
Winkelen in Venlo
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Zwemmen
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Gemiddeld 20 deelnemers en 5 begeleiders
Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers!
(zie hiervoor de algemene informatie op
pagina 4 in de gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Vr 20 Mei t/m Vr 27 Mei
Reiscode: 50

€ 965,-

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Verblijf en alle maaltijden
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

EXCLUSIEF
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Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld

Eindelijk mag Frans Bauer weer live optreden, en nemen we jou weer mee voor een
adembenemend concert.

NEDERLAND - REEUWIJK
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B categorie

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

NEDERLAND - ZUID-LIMBURG
7 daagse bungalow-/excursie vakantie naar
Noorbeek
Droom weg tijdens je verblijf op Landgoed Telingerhoeve in het schitterende
Limburgse heuvellandschap en geniet van de gastvrijheid en het mooie uitzicht.
In en om deze mooie accommodatie vermaak je je met airhockey, tafeltennis,
sjoelen en een groot speelveld.
We nemen je mee op een rit met de historische stoom- en dieseltrein” het
Miljoenenlijntje “ ( In 1925 is de naam ontstaan doordat de aanleg 1 miljoen gulden per
kilometer kostte ).
Geniet tijdens deze rit van het schitterende Limburgse heuvellandschap. Op
eindstation Simpelveld kun je nog even een kijkje nemen in de werkplaats.
Ook bezoek je het pittoreske en gezellige Valkenburg waar we de beroemde
Mergelgrotten bezoeken en aansluitend lekker gaan shoppen en een terrasje
pakken.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landgoed Terlingerhoeve in
Noorbeek
Luxe 10 persoons accommodatie met 2
persoons slaapkamer
Veel recreatie aanwezig op het park zoals,
airhockey, tafeltennis, pingpongtafel en een
voetbalveld

EXCURSIES
Rit met de stoom- en diesel trein het
Miljoenenlijntje
Bezoek Valkenburg en eventueel de grotten
Huifkartocht met proeverij

ACTIVITEITEN
Wandelen

BIJZONDERHEDEN
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)

Za 11 Jun t/m Vr 17 Jun
Reiscode: 70

€ 875,Za 15 Okt t/m Vr 21 Okt
Reiscode: 71

€ 875,34

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

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

categorie B

NEDERLAND - REEUWIJK
7 daagse bungalow-/excursie vakantie naar ZuidHolland
Deze vakantie nemen we je mee naar het avontuurlijke attractiepark Duinrell in
Wassenaar, met superleuke achtbanen, zweefmolen en leuke shows.
In het oceanium in Diergaarde Blijdorp maak je een reis over de bodem van de zee,
en zie je roggen, haaien en reuze schildpadden van dichtbij voorbij zwemmen. Ook
geniet je van de gekke apen en de vele andere leuke dieren.
Vanuit Alphen aan de Rijn maken we een mooie rondvaart met gids door het Groene
Hart.
Winkelen doen we in het historische Gouda, die wereldberoemd is om haar kaas,
stroopwafels, pijpen en aardewerk. De authentieke winkeltjes, kleine
middeleeuwse straatjes, de grachten en de vele hofjes is een bezoek meer dan
waard.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal park Reeuwijkse plassen
Luxe 6 persoons bungalows met 2 persoons
slaapkamers
Op het park aanwezig: zwembad, brasserie en
een winkeltje

EXCURSIES
Bezoek attractiepark Duinrell
Rondvaart Groene Hart
Bezoek diergaarde Blijdorp
Shoppen in Gouda

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN

We verblijven op Landal park Reeuwijkse Plassen.

Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 14 Mei t/m Vr 20 Mei
Reiscode: 54

€ 875,Za 15 Okt t/m Vr 21 Okt
Reiscode: 55

€ 875,-

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

35

B categorie

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

NEDERLAND - GELDERLAND
7 daagse bungalow-/excursie vakantie naar
Doetinchem
We nemen je deze vakantie mee naar één van de mooiste provincies van Nederland,
de Achterhoek.
Landal Stroombroek nabij Doetinchem heeft een grote recreatieplas, overdekt
zwembad, bowlingbanen, sauna's en zonnebanken.
Vanuit deze uitvalbasis nemen we je mee naar Erve Kots, het unieke
Openluchtmuseum waar je alles leert over het vroegere boerenleven en ga je op

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal Park Stroombroek
6 persoons bungalow met 2 persoons
slaapkamer
Op het park aanwezig: zwembad, sauna,
restaurant met terras en winkeltje

EXCURSIES
Openluchtmuseum Erve Kots
Rondvaart over de IJssel
Bezoek dierenpark Burgers Zoo

ACTIVITEITEN
Zwemmen
Wandelen

ontdekkingstocht door Brouwhoes Bier Experience.
In Ulft maken we een mooie rondvaart over de lieflijke IJssel met prachtige
verhalen van de gids over vroeger.
Brengen we een bezoek aan één van de leukste en mooiste dierenpark van
Nederland, Burgers Zoo in Arnhem waar de dieren in grote vrijheid leven.

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 23 Jul t/m Vr 29 Jul
Reiscode: 56

€ 945,-

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
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BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

categorie B

NEDERLAND - GELDERLAND
7 daagse bungalowvakantie naar Oldebroek
Deze heerlijke bungalowreis verblijven we op het Landal park 't Loo dat grenst aan
een recreatiemeer. Op dit mooie park is een binnenzwembad, brasserie met terras,
een bowlingbaan en een leuk souvenirs winkeltje.
We nemen je mee naar het tofste attractiepark van Nederland; Walibi. Hou jij van
spectaculaire attracties zoals de achtbaan Goliath of de Grazy River wildwaterbaan
of ga je liever voor de wat rustigere attracties? Maak dan een rit in een Oldtimer of
pak de mini taxi!
In het dolfinarium kan je genieten van een spetterende show van de dolfijnen.
Verderop vind je de zeeleeuwen die wachten op jou voor een supergrappige
voorstelling. Neem ook een kijkje bij de fluitende walrussen en ga de roggen aaien

ACCOMMODATIE
Je verblijft in luxe 6 persoons bungalows
2 persoons slaapkamers
Op het park zijn veel recreatieve voorzieningen

EXCURSIES
Bezoek attractiepark Walibi
Bezoek Dolfinarium
Winkelen in Zwolle

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

in het roggen rif.

OPSTAPPLAATSEN

En winkelen doen we in de mooie Hanzestad Zwolle.

Haarlem, Utrecht en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF

Za 14 Mei t/m Vr 20 Mei
Reiscode: 57

€ 785,Za 24 Sep t/m Vr 30 Sep
Reiscode: 58

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

€ 845,37

B categorie

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

NEDERLAND - FRIESLAND
7 daagse bungalow-/excursie vakantie naar Anjum
Naast Nationaal Park Lauwersmeer ligt het bijzondere bungalowpark Landal
Esonstad grenzend aan het water met comfortabele bungalows in oude Friese stijl.
Tijdens deze heerlijke vakantie gaan we op bezoek bij de grootste zeehondencrèche
ter wereld in Pieterburen en beleven we de waterrijke natuur met pinguïns,
zeeleeuwen, flamingo's en otters in Aqua Zoo in Leeuwarden.
Maken we een paarden tramtocht langs het strand, waarbij er misschien nog wat te
jutten valt!
En winkelen doen we in het mooie Dokkum met zijn gezellige terrasjes aan het
water en winkeltjes met echte Friese souvenirs.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal Esonstad in Anjum
Luxe 6 persoons bungalows met 2 persoons
slaapkamers met ligbad en douche
Op het park: binnenzwembad, sauna, Turks
stoombad, recreatiestrand en zonnebank gratis

EXCURSIES
Bezoek zeehondencrèche Pieterburen
Bezoek Aqua Zoo
Paarden Tramtocht
Winkelen in Dokkum

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 25 Jun t/m Vr 1 Jul
Reiscode: 59

€ 945,-

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
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BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

categorie B

NEDERLAND - DRENTHE
7 daagse bungalow-/excursie vakantie naar Aalden
Tijdens deze gloednieuwe reis nemen we je mee naar het mooie Drenthe, met
verblijf op Landal park Aelderholt in luxe 12 persoons bungalows.
Neem een duik in het subtropische zwembad of ga mee bowlen en strijk na afloop
neer op het terras voor een drankje.
We gaan naar het uniek museumdorp Orvelte waar je kunt ervaren hoe men
vroeger leefde en werkte in onder andere de klompenmakerij of de smederij en
maak een ritje met de paardentram.
We brengen een bezoek aan het super leuke dierenpark Wildlife in Emmen en we
rijden met de stoomtrein vanaf Stadskanaal waar we ook een kijkje in de
werkplaats mogen nemen.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal Park Aelderholt
Luxe 12 persoons bungalows met 2 persoons
slaapkamer
Op het park: overdekt zwembad,
midgetgolfbaan, bowlingbaan, brasserie,
terras en snackbar

EXCURSIES
Bezoek en activiteiten Museumdorp Orvelte
Bezoek dierenpark Wildlife in Emmen
Rit museumstoomtrein

ACTIVITEITEN
Zwemmen
Wandelen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers!
(Zie algemene informatie op pagina 4 in de
gids)

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Zwolle
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Za 30 Jul t/m Vr 5 Aug
Reiscode: 60

€ 945,-

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
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B categorie

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

NEDERLAND - BRABANT
7 daagse excursie vakantie naar Oosterhout
Dit jaar staat deze heerlijke vakantie op Park De Katjeskelder in Oosterhout op ons
programma, met een nieuw excursie programma.
Een bezoek aan het betoverende attractie park de Efteling mag natuurlijk niet
ontbreken met de shows van de ridders van Raveleijn, stap in de droomvlucht en
geniet van het magische sprookjesbos.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op vakantiepark De Katjeskelder
2 persoons slaapkamers
Vele recreatieve voorzieningen op het park

EXCURSIES
Bezoek aan de Efteling
Boottocht met gids Binnendieze Den Bosch
Bezoek Slot Loevestein
Winkelen in Gorinchem

ACTIVITEITEN

We maken een mooie rondvaart door de Binnendieze in Den Bosch met gids en we
bezoeken het mooie Slot Loevestein.
En winkelen doen we in Gorinchem, uitgeroepen tot mooiste vestingstad van
Nederland.

Zwemmen
Wandelen
Midgetgolf

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 28 Mei t/m Vr 3 Jun
Reiscode: 61

€ 895,Za 22 Okt t/m Vr 28 Okt
Reiscode: 62

€ 895,40

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

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

categorie B

NEDERLAND - ZEELAND
7 daagse bungalow-/excursie vakantie naar
Ouddorp
De prachtige Zeeuwse kust is al vaak bezongen, heeft prachtige stranden en de
meeste zonuren van alle provincies.
Stap in de stoomtrein van Goes naar Hoedekenskerke voor een nostalgische rit en
op het museumterrein kun je een kijkje nemen hoe deze treinen worden
gerestaureerd.
We nemen je mee naar het leuke Delta Park Neeltje Jans waar je de bijzondere
geschiedenis en het ontstaan van het eiland krijgt uitgelegd. Hier gaan we een
super leuke zeehonden- en zeeleeuwenshow bekijken.
In Middelburg maken we een mooie tocht door de binnenwateren en aansluitend
gaan we gezellig winkelen.
Je verblijft op het mooie Landal Park Port Greve met een mooi zwemparadijs,

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal park Port Greve
6 persoons bungalows met 2 persoons
slaapkamers
Veel recreatieve voorzieningen op het park:
zwembad, restaurant, bar/terras, winkel en
midgetgolf

EXCURSIES
Stoomtrein Goes-Hoedekenskerke
Bezoek Neeltje Jans
Rondvaart Middelburg

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Geschikt voor maximaal 2 rolstoelgebruikers!
(Zie algemene informatie op pagina 4 in de
gids)

midgetgolfbaan en brasserie met gezellig terras.

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht en Oosterhout
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Za 23 Apr t/m Vr 29 Apr
Reiscode: 63

€ 845,Za 3 Sep t/m Vr 9 Sep

INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Verblijf en alle maaltijden
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

Reiscode: 64

EXCLUSIEF

€ 945,-

Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld
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B categorie

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

NEDERLAND - TWENTE
7 daagse bungalow-/excursie vakantie naar Enter
Deze vakantie nemen we je mee naar het groene hart van Twente, omringd door
oude loofbomen en heidevelden.
Stap in het rondvaartbootje voor een boeiende tocht over de mooie rivier de Regge
met gids, en leer alles over de vroegere leemindustrie tijdens een super leuke tocht
met het stoomtreintje over het leem smalspoor.
En uiteraard bezoeken we het spetterende Avonturenpark Hellendoorn, met vele
gave attracties, shows en 3D films.
En winkelen doen we in het mooie historische Ootmarsum.
Je verblijft deze vakantie op Landal Landgoed De Elsgraven in Enter met een
overdekt zwembad, midgetgolfbaan en restaurant met gezellig terras.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal Landgoed De Elsgraven
in Enter
6 persoons bungalows met 2 persoons
slaapkamers
Op het park: overdekt zwembad, restaurant
met terras en midgetgolf

EXCURSIES
Bezoek attractiepark Hellendoorn
Rondvaart over rivier de Regge
Winkelen in Ootmarsum

ACTIVITEITEN
Wandelen
Zwemmen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Za 28 Mei t/m Vr 3 Jun
Reiscode: 65

€ 845,-

Vervoer per luxe touringcar vanaf opstapplaats
naar accommodatie en terug
Verblijf en alle maaltijden
Excursies zoals vermeld
Filmverslag op website

Za 13 Aug t/m Vr 19 Aug

EXCLUSIEF

Reiscode: 66

Reisverzekering en annuleringsregeling
Consumpties buiten de accommodatie
Lunch op heen- en terugreis
Zakgeld

€ 945,42

INCLUSIEF

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

categorie B

NEDERLAND - FLEVOLAND
7 daagse excursie vakantie naar Biddinghuizen
Deze gloednieuwe vakantie verblijf je op Landal Waterparc Veluwemeer, direct
gelegen aan het Veluwemeer.
Het park heeft een heerlijk binnen- en buitenzwembad, een tennis- en
midgetgolfbaan en je kunt naar het strand aan het Veluwemeer.
En wat gaan we allemaal doen?
We bezoeken het altijd leuke attractiepark Walibi met tal van leuke shows en
spannende attracties zoals snelle achtbanen of trotseer de kolkende rivier El Rio
Grande.
Ontdek een wereld vol avontuurlijke vliegtuigacties in luchtvaartmuseum

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal Waterparc Veluwemeer
Luxe 12 persoons bungalows met 2 persoons
slaapkamer
Op het park: binnen- en buitenzwembad,
midgetgolf, restaurant met terras en
souvenirwinkeltje

EXCURSIES
Bezoek attractie park Walibi
Bezoek luchtvaartmuseum Aviodrome
Bezoek Batavialand

ACTIVITEITEN
Zwemmen
Wandelen

BIJZONDERHEDEN

kijkje in het filmtheater en zie de nieuwe 4D film en ga op avontuur.

Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

We brengen een bezoek aan de uit de VOC-tijd stammende Bataviawerf, en stap aan

OPSTAPPLAATSEN

boord van het machtige VOC-zeilschip de Batavia.

Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

Aviodrome, met een prachtige collectie oude en nieuwe vliegtuigen. Neem een

Winkelen doen we in het mooie Hanzestadje Elburg.

INCLUSIEF
Za 6 Aug t/m Vr 12 Aug
Reiscode: 67

€ 945,Za 24 Sep t/m Vr 30 Sep
Reiscode: 68

€ 895,-

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
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B categorie

BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

NEDERLAND - NOORD HOLLAND
7 daagse bungalow-/excursie vakantie naar
Volendam
Deze al jaren populaire reis in ons programma naar het mooie Volendam staat
ditmaal in het teken van leuke excursies in het gezellige Amsterdam.
Wat ga je doen deze vakantie?
We nemen je mee met een heerlijke rondvaart door de mooie Amsterdamse
grachten, en in het prachtige Scheepvaartsmuseum nemen we je mee terug in de
tijd van de VOC en Michiel de Ruyter, de prachtige scheepvaart van de

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Roompot Marina Park Volendam
Verblijf in luxe 6 persoons bungalows met 2
persoons slaapkamers
Op het park is een zwembad en kleine
supermarkt aanwezig

EXCURSIES
Bezoek Madam Tussauds Amsterdam
Bezoek Scheepsvaart Museum
Winkelen in Alkmaar

ACTIVITEITEN
Zwemmen
Wandelen

middeleeuwen.
Ontmoet wereldberoemdheden tijdens een bezoek aan het beroemde Madame
Tussauds Amsterdam en ga op de foto met je favoriete beroemdheid!
Je verblijft op Roompot Marina Park, pal aan het IJsselmeer en op loopafstand van

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Je moet goed ter been zijn
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN

het gezellige centrum van Volendam.

Haarlem, Utrecht, Arnhem en Den Bosch
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 21 Mei t/m Vr 27 Mei
Reiscode: 33

€ 865,-

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
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BUS – BUNGALOW EXCURSIE VAKANTIES

categorie B

BELGIË - BELGISCH LIMBURG
7 daagse excursie vakantie naar Zutendaal
Op deze gezellige nieuwe vakantie nemen we je mee naar het mooie Landal Park
Zutendaal, met heerlijk zwembad, restaurant met terras en souvenirshop.
We brengen een bezoek aan het gave attractie park Bobbejaanland met tal van
spetterende attracties, shows en 3d films; hier ga je je geen moment vervelen!
In Nationaal Park Hoge Kempen neemt een echte ranger ons mee op een super
leuke ontdekkingstocht door de natuur. Je ziet, leert en ervaart dingen die je
anders nooit zou ervaren en de ranger neemt je mee en vertelt over de mooiste en
geheimen plekjes.
Stap aan boord van de rondvaartboot vanuit het mooie Hasselt voor een tocht over
het Albertkanaal naar het pittoreske dorpje Kanne.

ACCOMMODATIE
Je verblijft op Landal Park Zutendaal
Luxe 6 persoons bungalow met 2 persoons
slaapkamer
Op het park: binnenzwembad, speel- en
sportvelden en Grand Café Narvik

EXCURSIES
Bezoek attractie park Bobbejaanland
Natuur excursie met ranger
Rondvaart vanaf Hasselt

ACTIVITEITEN
Zwemmen
Wandelen

BIJZONDERHEDEN
Gemiddeld 16 deelnemers en 4 begeleiders
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers!

OPSTAPPLAATSEN
Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Arnhem
Haal- en brengservice (zie pagina 3 in de gids)

INCLUSIEF
Za 23 Jul t/m Vr 29 Jul
Reiscode: 69

€ 965,-

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
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Reis- en boekingsvoorwaarden
1. AANMELDING

2. ANNULERING

1.1. Reservering en aanmelding voor een reis

2.1. Annulering van de reis door de deelnemer

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

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

Wanneer Tracks Travel binnen een week na telefonische reservering geen

te gaan, zijn daar kosten aan verbonden.

inschrijfformulier van de deelnemer heeft ontvangen komt de reservering auto

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

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

wordt.

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

* Tot 8 weken voor vertrek de aanbetaling.

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

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

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

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

en Boekingsvoorwaarden en Algemene Informatie zoals vermeld in deze brochure.

* Binnen 4 weken voor vertrek de volledige reissom.

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

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

de reisverzekering.

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

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

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

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

gebracht.

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

N.B. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden aan het adres van Tracks Travel.
Zonder schriftelijke bevestiging van annulering verplicht Tracks Travel zich in

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

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

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

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

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

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

woordiger. Verzoek is om alle vragen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden

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

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

om grondige redenen zoals gehonoreerd door de annuleringsregeling, dan zijn

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

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

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

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

inschrijfformulieren worden niet door Tracks Travel in behandeling genomen.

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

1.3. Bevestiging van deelname en betaling van de reissom

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

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Tracks Travel binnen twee weken
een reserveringsbevestiging/factuur aan de deelnemer. De eerste aanbetaling

2.2. Annuleringsregeling

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

Tracks Travel biedt op het aanmeldingsformulier de mogelijkheid deel te

bankrekeningnummer van Tracks Travel te zijn bijgeschreven. Het restant van

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

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

aanmeldingsformulier aangeven dat u zich opgeeft voor de annuleringsregeling,

éénmalig op het woonadres of eventueel afwijkend factuuradres een reserverings-

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

bevestiging/-factuur na eerste aanmelding middels het inschrijfformulier.

calamiteit van uzelf of familie in de eerste graad. De bijdragekosten voor ons
annuleringsregeling bedraagt 5,5 % van de reissom.

1.4. Facturering m.b.t. het Persoons Gebonden Budget (PGB)
Tracks Travel vermeldt het PGB-tarief voor begeleiding tijdens de reizen apart op

2.3. Annulering van de reis door Tracks Travel

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

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

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

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

1.5. Laatste bericht voor vertrek van de geboekte reis

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

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

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

op het inschrijfformulier vermelde woonadres:

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

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

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

telefoonnummer voor de achterblijvers.

restitutie van de totale reissom, voor zover reeds betaald.

* een paklijst met advies over mee te nemen kleding, zakgeld en overige
aandachtspunten m.b.t. de reis.

3. REISVERZEKERING

* naam/adreslabels om aan de bagage te bevestigen.

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

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

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

persoonlijke gegevens van de deelnemer aan de reisbegeleiding van Tracks

dan op het inschrijfformulier worden aangegeven. De kosten hiervan komen

Travel afgegeven moet worden. Zie ook paragraaf 5.4.

bovenop de reissom. Als er op het inschrijfformulier geen keuze is aangevinkt
sluiten wij geen verzekering af. Bij afsluiting van verzekeringen na ontvangst

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

van de reserveringsbevestiging/factuur brengen wij extra administratiekosten

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

in rekening. Kosten voor een reisverzekering (standaarddekking, inclusief

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

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

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

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

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

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

busreizen wordt op het laatste bericht een telefoonnummer vermeld waarmee

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

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

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

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

dergelijke verzekering via Tracks Travel bij de Europeesche Verzekeringen

thuisfront bij eventueel oponthoud onderweg.

afgesloten wordt of via een zelf gekozen verzekeraar.
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4. WIJZIGINGEN

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

4.1. Wijzigingen ten opzichte van aangeboden reizen in de folder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

annuleren. Zie ook paragraaf 2.3.

leiding bij een binnenlandse reis tot maximaal 24 uur ondersteuning kan bieden,
bij buitenlandse reizen maximaal 48 uur. Extra begeleiderskosten worden aan

4.2. Wijzigingen in het programma gedurende een reis

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

Het kan voorkomen dat gedurende een reis kleine aanpassingen worden gedaan

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

in het oorspronkelijke programma door bijvoorbeeld weersomstandigheden, aard
van de groep of onverwachte veranderingen in mogelijkheden ter plaatse. In dit

5.5. Vertraging op heen- en terugreis

geval zal altijd naar een passend alternatief gezocht worden.

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-

4.3. Wijziging vertrek en aankomst

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

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

vervolgens verantwoordelijk voor vervoer naar een volgende opstapplaats of even-

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

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

aankomsttijden voor betreffende deelnemer vermeld. Tracks Travel behoudt zich

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

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

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

de hoogte zal worden gebracht.

contact op met het thuisfront van betreffende deelnemer. Tracks Travel belt vervolgens naar de dichtstbijzijnde taxicentrale en regelt een taxi naar het thuisadres

5. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

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

5.1. Verplichtingen Tracks Travel

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

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

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

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

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

Tracks Travel handelende organisatie wordt uitgevoerd. Wanneer tijdens de reis

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

een deelnemer schade ondervindt aan bezittingen, of lichamelijk letsel oploopt

aan Tracks Travel doorberekend worden.

en de oorzaak daarvan een tekortkoming van de organisatie is, verplicht Tracks
Travel zich de deelnemer hulp te verlenen en de schade te vergoeden.

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

5.2. Uitsluiting aansprakelijkheid van Tracks Travel

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

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

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

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

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

wettig vertegenwoordiger. Voorts is Tracks Travel niet aansprakelijk voor kosten

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

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

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

ren of reisdocumenten.

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-

5.3. Verplichtingen deelnemer

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

De deelnemer en diens wettig vertegenwoordiger dienen het inschrijfformulier

deelnemer.

van de deelnemer volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Door
Boekingsvoorwaarden en in de Algemene Informatie in deze brochure. De deel-

7. VOORBEHOUD VAN TRACKS TRAVEL M.B.T. HET
IN DE FOLDER AANGEBODEN REISPROGRAMMA

nemer en diens wettig vertegenwoordiger verplichten zich eventuele wijzigingen

Tracks Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- of zetfouten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

op de deelnemer verhaald.

ven en eventuele nieuwe belastingmaatregelen die de kosten doen stijgen.

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

Reisdatums onder voorbehoud.
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

Colofon
Programmering: Tom Bel
Foto’s: Reizigers en begeleiders van Tracks Travel
Tekstredactie: Bettina Onos

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

Vormgeving: Silverbee

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

Drukwerk: Drukkerij Gravé, Heemstede

47

Tracks Travel is al 31 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!

Postbus 31
2360 AA Warmond

T 071 301 18 88
M 06 51 23 86 85

E info@trackstravel.nl
www.trackstravel.nl

