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2019 - 2020

“Een reis is
het enige wat
je koopt waar je
rijker van wordt.”

BELGIE - De Panne - Genieten aan de kust

Kom en geniet van een paar dagen aan zee tijdens onze thematische verblijven. De
hotels Cajou*** en Maxim*** staan bekend om hun warm onthaal en uitstekende
keuken. Deze hotels ontvangen u graag om te genieten van alle kleine geneugten
van de kust.

volpension
Met wijn aan tafel

Gastronomisch weekend

Feestdagen aan de kust

Valentijnsweekend

Periode (3 dagen / 2 nachten)
oktober
van 18/10/2019 tot 20/10/2019

Periode (5 dagen / 4 nachten)
Kerstmis
van 22/12/2019 tot 26/12/2019
Nieuwjaar van 29/12/2019 tot 02/01/2020

Periode (3 dagen / 2 nachten)
februari van 13/02/2020 tot 15/02/2020

Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 275
€ 305

€ 495
€ 555

VAKANTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND
bus  trein  vliegtuig  culturele rondritten  riviercruises

€ 275
€ 305

lic A1802

CANARISCHE EILANDEN - Lanzarote, Playa Blanca
Het meest vulkanische eiland van de Canarische Eilanden herbergt een buitengewoon
landschap: bruine rotsen, zwarte lavavelden en prachtige stranden. De vulkanen van
het Timanfaya Nationaal Park zijn van een ongekende schoonheid. De combinatie van
een charmante badplaats met prachtige stranden en het indrukwekkende vulkanische
landschap in het zuiden van Lanzarote maken Playa Blanca tot een onvergetelijke vakantiebestemming.

Hotel Lanzarote Princess****

Het hotel is gelegen in een prachtige tropische tuin,
op 300 m van het gouden zandstrand Playa Dorada
en op 500 m van het centrum van Playa Blanca. De
moderne kamers zijn voorzien van airconditioning en
hebben een balkon of terras, een kluisje en een waterkoker. Het hotel heeft een buffetrestaurant met
showcooking en thema-avonden, een Aziatisch restaurant en 5 bars. Er zijn 2 buitenzwembaden met een
groot zonneterras, een sauna, een minigolf en een petanque veld. Gratis Wifi. https://www.h10hotels.com/
en/lanzarote-hotels/h10-lanzarote-princess.

Programma:
Vluchten Brussel-Arrecife-Brussel. Vervoer luchthaven-hotel-luchthaven.
Vrij verblijf met de volgende begeleide uitstappen:
• daguitstap: Ontdekking van het eiland
Vertrek naar Timanfaya National Park waar het landschap indrukwekkend is en daarna
de geur van zwavel en vuur ruikt. Rondrit op een kameel in het vulkanische landschap
met daarna vervolg van de busrit over de vulkaanroute naar de rotskust van Los Hervideros. Vervolgens gaan we naar de Janubio zoutfabriek. Na de lunch in het mooie
dorpje Yaiza, vertrekken we naar de wijngaarden van La Geria. Wijnproeverij. Verder
naar het noorden, via Teguise en Los Valles, met uitzicht op de vallei van 1000 palmbomen, bezoeken we de grot van Jameos del Agua. Deze vulkanische tunnel met zijn ondergrondse meer biedt een magische sfeer die is gecreëerd door de kunstenaar César

Manrique. We bezoeken de Guatiza cactustuin,
die meer dan 1000 verschillende soorten cactussen bevat.
• daguitstap: Fuerteventura eiland
Boottocht naar Corralejo. Bezoek aan het vissersdorp Cotillo. Vervolgens richting de oude
hoofdstad Betancuria, met daarna een bezoek aan een plantage van Aloë Vera. Na de
lunch rijdt u naar Corralejo National Park met
een unieke fauna. Terugkeer naar de haven en
transfer per veerboot.
Moeilijkheidsgraad

all-in
Periode (11 dagen / 10 nachten)
november
van 16/11/2019 tot 26/11/2019
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 1 620
€ 1 795

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN - Dubai
Ontdek de Verenigde Arabische Emiraten: Dubai, het bekendste sultanaat dankzij de
marketing van zijn toeristische projecten, zijn spectaculaire architectuur en wolkenkrabbers en Abu Dhabi, een stad met een historisch erfgoed en zijn prachtige Sjeik
Zayed-moskee.

Hotel Citymax*** Bur Dubai
Hotel Citymax heeft een zwembad op het dak, een goed uitgeruste fitnessruimte en
Wifi. Alle kamers zijn voorzien van designmeubilair, een eigen badkamer (bad of douche), dikke luxe matrassen, een flatscreen televisie en een waterkoker. Het hotel heeft
daarenboven gemakkelijke toegang tot de markten en levendige souks in de omgeving.
https://www.citymaxhotels.com/uae/dubai/citymax-hotels-bur-dubai/

Hotel City Season Al Hamra****
Het hotel is gelegen in de zakenwijk Abu Dhabi. De kustweg en het winkelcentrum zijn
gemakkelijk bereikbaar. City Seasons Al Hamra biedt moderne kamers met airconditioning en een Wifi-verbinding. https://alhamra.cityseasonshotels.com/
Programma:
Dag 1: Vlucht van Brussel naar Dubai en transfer naar hotel Citymax*** in Bur Dubai.
Dag 2: Dubai. Bezoek aan de oude wijk van
Dubai “Bastakiya” met zijn traditionele huizen
en windtorens. Bezoek aan het Dubai Museum
in Fort Al Fahidi. Ontdekking van de souks van
goud en specerijen. Vervolgens naar de Jumeirah-moskee, gebouwd in witte steen. Stop bij
het iconische hotel Burj Al Arab met zijn karakteristieke silhouet. Wandeling in de Arabische markt “Madinat Jumeirah” geïnspireerd
op een oude Arabische citadel. In de namiddag, bezoek aan het district Downtown met
zijn wolkenkrabbers. We bestijgen het grootste gebouw ter wereld, Burj Khalifa. Om
de dag af te sluiten, kunt u genieten van het spektakel van de Dubai-fonteinen aan de
voet van de Burj Khalifa.
Dag 3: Dubai - Abu Dhabi. Vertrek naar Abu Dhabi. Bezoek aan de Sjeik Zayed-moskee. Stop bij Qars al Hosn, het oudste gebouw van de stad. Verder langs de Corniche en
in de richting van Heritage Village om de traditionele aspecten van het woestijnleven te
bezichtigen en om Abu Dhabi te ontdekken voor zijn transformatie in het emiraat zoals

Meer informatie op www.seniordepartment.be

we dat de dag van vandaag kennen. Installatie
in het hotel City Seasons Al Hamra****.
Dag 4: Abu Dhabi - Dubai. Vrij bezoek aan
het Louvre Museum in Abu Dhabi. In de namiddag, bezoek het valkenziekenhuis. Terugkeer
naar hotel Citymax in Bur Dubai.
Dag 5: Dubai - Oman - cruise. Transfert naar
Khasab, hoofdstad van Musandam. We steken
de grens over en betreden het grondgebied van
het Sultanaat van Oman. Cruisedag in de Musandam Fjorden.
Dag 6: Dubai - Safariduinen 4x4. Vrije ochtend. Rond 15.30 uur, 4x4 safari in de woestijn
om getuige te zijn van de pracht en praal van
de zonsondergang. Een traditioneel kamp wacht
op u: henna tatoeage, Shisha en kameelrijden.
Dag 7: Dubai. Vrije dag. In de avond “Dhow
diner cruise”. Deze cruise aan boord van een
van deze traditionele boten biedt u een ander
uitzicht op de stad Dubai.
Dag 8: Dubai - Brussel. Transfer naar de
luchthaven voor uw terugvlucht.
Moeilijkheidsgraad

volpension

Periode (8 dagen / 7 nachten)
februari
van 08/02/2020 tot 15/02/2020
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer
Internationaal paspoort geldig
tot 6 maanden na terugreis.
Geen visum nodig.

€ 1 775
€ 1 955

SPANJE - Costa Blanca - Calpe
Calpe, gelegen in de provincie Alicante en bekend om zijn weelderige vegetatie, is
een aangename badplaats. Het hart van de oude stad is een betovering met zijn
grote plein en bloemrijke arcades, de kleine kapel van San Salvador, de paseo en
het uitzicht op de Pinon d’Ifach.

Hotel AR Diamant Beach****

Op slechts 250 m van het strand en ongeveer
2,5 km van het centrum van Calpe, biedt dit hotel 2 buitenzwembaden met ligstoelen en parasols, een fitnessruimte en een Wifi-verbinding.
De kamer is voorzien van airconditioning, televisie, kluisje, douche en haardroger. Een Spa wellness center (tegen betaling) is ook beschikbaar.
https://www.diamantebeach.com/nl/

Programma:
Vluchten Brussel-Alicante-Brussel. Vervoer luchthaven-hotel-luchthaven.
Vrij verblijf met de volgende begeleide uitstappen:
• daguitstap: Murcia
Bezoek aan de kunstenaarsstad Altea. Verder naar het noorden, ontdekken we het
pittoreske dorpje Polop met zijn witte huizen die tegen de heuvel leunen. Bezoek
aan het miniatuurmuseum. Ontdek de beroemde fontein Font del Xorrets met zijn
221 waterstralen. We gaan verder naar de Cactus Algar Botanische Tuin om de natuurlijke waterval te zien. Stop in Tárbena, waar we genieten van een traditionele
Spaanse maaltijd. Na de lunch en door groene wijngaarden kom je aan in het karakteristieke dorpje Jalon. Bezoek aan een plaatselijke bodega.
• daguitstap: Valencia
Stadsrondleiding met vrije tijd om te winkelen. Valencia heeft een aantrekkelijk
erfgoed en culturele rijkdom en zit vol verborgen schatten. Dompel je onder in de
Middeleeuwen door de oude stad en neem een kijkje in de toekomst van de stad van
de kunst en de wetenschap. Weinig steden hebben zo’n architectonische diversiteit.

• ½ daguitstap: Guadalest
Guadalest is de parel van de Costa Blanca met zijn
torens die opstijgen tussen de toppen van de granieten bergen. Voordat u Guadalest bereikt, komen
we door charmante dorpjes zoals La Nucia, die een
prachtig uitzicht bieden op zowel de zee als de bergen.
Moeilijkheidsgraad

all-in

Periode (22 dagen / 21 nachten)
januari - februari van 25/01/2020 tot 15/02/2020
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 1 730
€ 2 225

TURKIJE - Marmaris
Marmaris, een oude haven en vissersdorp, werd in tussentijd een zeer populaire
badplaats met ongelooflijke panorama’s, een warme en feestelijke sfeer, een plaats
rijk aan geschiedenis en monumenten.

Hotel Sentido Orka Lotus Beach*****

• daguitstap: Dalyan
Dalyan is een natuurgebied dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat met een unieke fauna
en flora. Je neemt een klein bootje om door de lagune te varen terwijl je de prachtige graven van
Caunos, uitgehouwen in de rotsen, bewondert. We
stoppen op het lange gouden zandstrand van Iztuzu, waar zeeschildpadden (Caretta) en blauwe
krabben leven.

Het Sentido hotel ligt aan een 700 m privéstrand en op 1 km van het centrum van
Icmeler en is volledig gewijd aan ontspanning. Comfortabele kamers met balkon,
airconditioning, gratis Wifi en kluisje. Je kan genieten van het overdekte zwembad
en de tennisbanen. De spa bestaat uit een sauna, een fitnessruimte, massagekamers, whirlpool en hammam. Je hebt de mogelijkheid om te genieten van een
verscheidenheid aan activiteiten zoals biljart, tafeltennis, darts, kanoën, duiken en
watersporten.
https://www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-orka-lotus-beach

Moeilijkheidsgraad

Programma:
Vluchten Brussel-Marmaris-Brussel. Vervoer luchthaven-hotel-luchthaven.
Vrij verblijf met de volgende begeleide uitstappen:
• daguitstap: Efese
Efese was ten tijde van de Grieken en Romeinen een van de grootste steden uit
de Oudheid. Tegenwoordig is het een van de mooiste archeologische plaatsen in
Turkije. Ontdek het imposante theater met meer dan 20.000 zitplaatsen, de Celsius-bibliotheek, de tempel van Hadrianus en de Poort van Hercules.

Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

all-in

Periode (8 dagen / 7 nachten)
oktober
van 13/10/2019 tot 20/10/2019
€ 735
€ 770

Visumkosten inbegrepen.

Meer informatie op www.seniordepartment.be

SPANJE - Costa Tropical, Almunecar

Almunecar ligt op slechts 75 km van Malaga. Dit is de hoofdstad van de Costa Tropical in
de regio van Granada en Andalusië. Met een gemiddelde temperatuur van 18°C en 320
dagen zon per jaar, geniet je hier van een zeer mild klimaat. 2 prachtige kiezelstranden
liggen aan weerszijden van het dorp.

Hotel Helios***

Het hotel ligt op 400 m van de botanische tuin
en 500 m van het historische centrum. Het
hotel heeft 227 kamers met badkamer, telefoon, satelliet-tv, airconditioning, verwarming,
en de mogelijkheid om een kluisje te huren.
Het hotel beschikt over een buitenzwembad
(verwarmd in maart). Vlakbij het hotel kan je
een mooie wandeling langs het strand maken.
https://www.hoteleshelios.com/fr/hotel-helios-costa-tropical/

Programma:
Vluchten Brussel-Arrecife-Brussel. Vervoer luchthaven-hotel-luchthaven.
Vrij verblijf met de volgende begeleide uitstappen:
• ½ daguitstap: Nerja - Frigiliana
In Nerja ontdek je de grootste prehistorische grotten van Spanje. Daarna stoppen we in
het charmante dorpje Frigiliana, een van de mooiste dorpen van Spanje, dat al drie keer
de prijs voor het mooiste bloemendorp heeft gewonnen.

• daguitstap: Las Alpujarras
Deze regio is geklasseerd als “Werelderfgoedplaats” voor de schoonheid van zijn landschappen. Bezoek de belangrijkste dorpen in de bergen van Las Alpujarras. Korte wandeling door
het dorp Pampaneira, met zijn typische architectuur en vrije tijd om de kleine ambachtelijke winkeltjes te bezoeken. Proeverij en bezoek
inbegrepen in een fabriek waar Serranoham en
pata negra gedroogd worden.
• daguitstap: Granada
Acht eeuwen Arabische overheersing hebben de
koninklijke stad Alhambra doen ontstaan: één
van de mooiste paleizen ter wereld, beschermd
door hun Moorse wallen en torens. In geen
geval mag je een bezoek aan de prachtige Andalusische tuinen van het Generalife of aan de
waterstralen die van het ene bekken naar het
andere stromen, missen. Vrije tijd om de kathedraal of de Koninklijke Kapel bezoeken. Je kan
ook een gezellige wandeling maken door de typische straten.
Moeilijkheidsgraad
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Periode (15 dagen / 14 nachten)
maart
van 02/03/2020 tot 16/03/2020
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 1 470
€ 1 850

CANADA - Ontario en Quebec
Ontdek Canada via twee essentiële staten. De nazomer is bijzonder in Oost-Canada.
Het is het seizoen waarin bossen flamboyante kleuren aannemen, tussen rood, oranje
en geel. Verblijf in 3*- en 4*-hotels.
Programma:

Dag 1: Brussel - Toronto. Vlucht van Brussel naar
Toronto. Transfer naar het hotel.
Dag 2: Toronto - Niagara Falls - Toronto. Vertrek naar Niagara Falls. Vaar tot aan de voet van de
beroemde watervallen. Terugkeer naar Toronto en
ontdekking van de stad.
Dag 3: Toronto - Mille-îles - Ottawa. Langs een
deel van Lake Ontario bereikt u Kingston, de voormalige hoofdstad van Opper-Canada. Ontdekkingstoer door de stad waar de vele gebouwen herinneren aan het Britse koloniale verleden. In de namiddag, cruise door de
Mille-îles. Vervolg naar Ottawa. Tour door de nationale hoofdstad.
Dag 4: Ottawa - Mauritius. Bezoek aan het Canadese Museum of History, dat de culturele, historische en artistieke prestaties van Canada’s First Nations laat zien. We rijden
naar onze natuurlijke accommodatie, Lac-à-l’Eau-Claire, een uitzonderlijk terrein van
2500 ha waar het goed toeven is in harmonie met de natuur en het Laurentiaanse bos.
Dag 5: Mauritius - Lac St-Jean. Vertrek naar het Lac St-Jean, een prachtig meer.
Korte stop bij het Boston River Falls Park.
Dag 6: Lac St-Jean - Saguenay. Bezoek aan de wilde dierentuin van Saint-Félicien.
Aan boord van een trein met beveiligingskooi bewonder je de Canadese natuur in een
natuurlijke omgeving. Bezoek aan het historische dorp Val-Jalbert, dat herinnert aan de
oprichting van een pulpfabriek en aan het dorp aan het begin van de vorige eeuw. U zal
zeker onder de indruk zijn van de watervallen van Ouiatchouane, de schoonheid van het
landschap en de natuurlijke omgeving.
Dag 7: Saguenay - Tadoussac - Quebec. Bezoek aan Tadoussac, een dorp waar de
eerste officiële bonthandelspost in Canada werd gebouwd. In de namiddag, walvissen
kijken. Vertrek naar Quebec City.
Dag 8: Quebec City. Rondleiding door Quebec City. Transfer naar Wendake. Bezoek
aan de traditionele Huron-site. Ontdekking van het park van de Montmorency Falls.

Meer informatie op www.seniordepartment.be

Dag 9: Quebec City - Montreal. Vertrek via
de ‘chemin du Roy’, de eerste weg tussen Quebec City en Montreal. Stop in Saint-Prosper voor
een bezoek aan een buffelboerderij, aan boord
van een aanhangwagen aangepast om deze majestueuze dieren te bewonderen.
Dag 10: Montreal. Begeleid bezoek aan het
oude Montreal, het centrum en een residentiële
buurt.
Dag 11: Montreal - terugvlucht. Vrije ochtend. Volgens de vluchturen, vervoer naar de
luchthaven.
Dag 12: Aankomst in Brussel.

Moeilijkheidsgraad

volpension

Periode (12 dagen / 10 nachten)
oktober
van 07/10/2019 tot 18/10/2019
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 2 985
€ 3 615

Internationaal paspoort geldig
tot 3 maanden na terugreis.
Visumkosten (ETA) niet inbegrepen.

ESTLAND - Tallinn in het hartje van de winter
De oude stad Tallinn, de hoofdstad van Estland, ligt verscholen achter hoge muren
en is geklasseerd als UNESCO-werelderfgoed. Het is in de magische sfeer van Kerstmis dat wij je uitnodigen om Tallinn te ontdekken, met zijn middeleeuwse steegjes,
overdekte gangen, versterkte vestingmuren en zijn religieus erfgoed dat beschouwd
wordt als een van de mooiste van Noord-Europa.

Hotel Hestia Seaport***
Hotel Hestia Seaport is ideaal gelegen nabij de passagiershaven van Tallinn en op
slechts 10 minuten lopen van de oude stad. Het hotel heeft lichtrijke kamers met
gratis Wifi en satelliettelevisie. Alle kamers zijn rook- en allergievrij en voorzien van
een milieuvriendelijke kurkvloer. De kamers hebben een bureau en een moderne
badkamer met douche. https://www.hestiahotelgroup.com/seaport/en/
tijd om Tallinn te bezoeken.
Dag 4: Mogelijkheid tot het maken van een excursie (optioneel) naar Lahemaa National Park op 70
km van Tallinn. Lunch en namiddag vrij om de stad
te ontdekken of te winkelen. Afscheidsdiner in een
lokaal restaurant in het hart van de middeleeuwse
stad Tallinn.
Dag 5: Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor
de terugvlucht naar Brussel.
Programma:
Dag 1: Vlucht van Brussel naar Tallinn. Transfer naar het hotel.
Dag 2: Bezoek aan het oude centrum van Tallinn, een typisch voorbeeld van Baltische gotische architectuur: de kalkstenen heuvel Toompea, de 13e eeuwse koepelkerk, de Russisch-orthodoxe kathedraal van Alexander Nevskij, het stadhuisplein,
de oude gildehuizen en de kerk van Sint Olaf. In de namiddag vrije tijd om de
kerstmarkt te bezoeken waar je wordt ondergedompeld in de magische sfeer van
Kerstmis.
Dag 3: ‘s Ochtends bezoek aan Tallinn Bay en Pirita Beach. Bezoek aan Kadriorg
Park en zijn paleis omgeven door tuinen. Het was onder Tsaar Peter I dat de bouw
van het paleis in 1718 begon om er zijn zomerverblijf van te maken. Tegenwoordig
is deze residentie een museum en enkele kamers zijn nog steeds ingericht in de stijl
van die tijd. Terugkeer naar het centrum van de stad en lunch. In de namiddag vrije

Moeilijkheidsgraad

volpension

Periode (5 dagen / 4 nachten)
december
van 09/12/2019 tot 13/12/2019
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 799
€ 895

LAPLAND - Levi, ontmoeting met het Hoge Noorden
Deze ontmoeting met het Hoge Noorden zal u laten genieten van de ongelooflijke
landschappen die de natuur biedt. Lapland is de ideale plek om te ontspannen en te
genieten van spannende momenten terwijl u verschillende activiteiten uitprobeert,
zoals sneeuwscooteren en rendier- of sledehondensafari’s. Levi ligt in het hart van
de Fell, een gebied met een ongerepte natuur en ongelooflijke landschappen.

Hotel Levi Spa****

In het hart van het dorp Levi en dicht bij de skipistes, heeft dit hotel een volledig uitgerust restaurant, 8 bowlingbanen, een pub met avondconcerten en gratis toegang tot de zwembaden,
sauna’s en sporthal van de Spa Water World. De
kamers zijn allemaal uitgerust met WC/douche,
koelkast, telefoon, televisie, Wifi en haardroger.
https://www.levihotelspa.fi/en/

Programma:
Dag 1: Vlucht van Brussel naar Kittila. Transfer naar het hotel.
Dag 2: Sneeuwscooter (+/-2u). Initiatie in het besturen van sneeuwscooters,
veiligheidsinstructies en het verkrijgen van veiligheidsuitrusting. Vertrek voor een
safari in de toendra, onder begeleiding van uw ervaren gids. Terugkeer
naar het hotel voor een goede sauna,
bubbelbad,...
Dag 3: Hondenslessafari (+/-2u 5 km). Ontdek de Husky, het dier van
de poolgebieden met een introductie
tot de sledehonden en het rijden ervan. Vertrek voor een minisafari gevolgd door een ontmoeting met de Musher, een fokker, rond het houtvuur om naar
spannende verhalen te luisteren. Terugkeer naar het hotel, ontspanning, avondmaal
en overnachting.

Dag 4: Rendiersleetocht (+/-2u
- 1km). Een nieuwe
magische ervaring!
Vanuit Levi, vertrek
per minibus naar
een rendierboerderij. Ontmoeting met
een rendierhoeder.
Na een demonstratie over het besturen van de rendieren en de slee, start u alleen voor een tocht van
ongeveer 1 km. Koffie wordt op de boerderij geserveerd voordat u terugkeert naar het hotel. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Dag 5: Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor
de terugvlucht.

Moeilijkheidsgraad

volpension

Periode (5 dagen / 4 nachten)
december
van 01/03/2020 tot 05/03/2020
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 1 765
€ 2 015

Meer informatie op www.seniordepartment.be

SPANJE - Andalousië : Sevilla en Cordoba
De combinatie Sevilla-Cordoba biedt u de mogelijkheid om de archeologische schatten
van het Arabisch-Andalusische rijk te ontdekken. Sevilla onthult alle charmes van het
eeuwige Andalusië door zijn renaissance paleizen, gotische kerken en schaduwrijke patio’s en Córdoba, grenzend aan het rustige water van de Guadalquivir, is de thuisbasis
van een van de mooiste monumenten van de islamitische kunst: de moskee-kathedraal
van La Mezquita.

Hotel Tryp Cordoba***

Gelegen op 10 minuten lopen van het centrum van Córdoba en de Joodse wijk, ongeveer 15 minuten lopen van de kathedraal moskee, evenals 1 km van Alcázar en de
tuinen van Córdoba. Gratis Wifi, kleine fitnessruimte. Satelliet-tv, airconditioning, haardroger en kluisje in de kamers.
http://www.cordobabesthotels.com/fr/property/tryp-cordoba-14005.html

Hotel Don Paco Séville***

Gelegen in het centrum van Sevilla, 10 minuten lopen van de kathedraal en de Giralda-toren. Het hotel heeft een zwembad op het dak en een zonneterras met een
prachtig uitzicht op de stad. Airconditioning, kluis, televisie, koelkast en haardroger in
de kamers. https://www.hoteldonpaco.com/en/

Programma:
Dag 1: Vlucht van Brussel naar Malaga. Panoramische rondleiding en historische wandeling door de stad Malaga. Spectaculair uitzicht op de Gibralfaro over de stad. Transfer
naar Cordoba. Aankomst bij Hotel Tryp Cordoba***
Dag 2: Cordoba. Bezoek aan Cordoba, een
van de parels van Andalusië. De stad dankt
haar reputatie aan het feit dat christenen, joden en Moren er hun stempel op hebben gedrukt. Bezoek aan de “Mezquita”, een moskee
gebouwd vanaf de 8e eeuw en omgebouwd
tot een kathedraal. Bezoek aan de Joodse wijk
met zijn synagoge, zijn doolhof van straatjes
en zijn bloemrijke patio’s. Vrije namiddag.
Dag 3: Cordoba-Sevilla. Vertrek naar Sevilla, hoofdstad van Andalusië. Een paradijs
voor kunst- en muziekliefhebbers. Bezoek aan het historische centrum en zijn monumenten, met de typische wijk Santa Cruz, die zich uitstrekt langs de muur van het

Alcazar paleis, de kathedraal, de Giralda toren en
de Plaza de España met het enorme halfronde
gebouw, gebouwd voor de wereldtentoonstelling
van 1929. Wandeling in het majestueuze Maria
Luisa Park met zijn vele fonteinen, beelden en
tropische boomsoorten. Avondmaal en overnachting in het Hotel Don Paco.
Dag 4: Sevilla. Voortzetting van de ontdekking
van Sevilla (1/2 dag). Vrije namiddag.
Dag 5: Transfer naar de luchthaven van Malaga
voor de terugvlucht.

Moeilijkheidsgraad
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Periode (8 dagen / 4 nachten)
november
van 09/11/2019 tot 13/11/2019
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 1 390
€ 1 650

IRAN - Een Perzisch sprookje
Iran is een land met een duizend jaar oude geschiedenis, een rijk Unesco-patrimonium
en een unieke culturele diversiteit. Het is het moment voor een bezoek! Het land opent
zijn deuren voor het toerisme en zijn economie doet het goed. Rondreis in 4*-hotels.
Programma:
Dag 1: Vlucht van Brussel naar Teheran (via Istanbul). Transfer naar het hotel.
Dag 2: Teheran. Bezoek van de moderne hoofdstad: het museum met de juwelen
van de keizerlijke kroon van Perzië, rondleiding in de grote bazaar, het archeologisch
museum van de Iraanse Bastan en het weelderige Golestan Paleis (UNESCO).
Dag 3: Teheran - Kashan - Isfahan. Bezoek aan het Sad Abad Palace, een van de
meest prestigieuze paleizen in de Iraanse hoofdstad. Vertrek naar Kashan, ontdekking
van Bagh-e Fin, een van de mooiste Perzische tuinen.
Dag 4: Isfahan. Een magische stad, die de gouden eeuw vertegenwoordigd van de
islamitische cultuur. In deze blauwe stad komt alle Perzische architectonische pracht en
praal tot uiting en de sfeer is werkelijk uitzonderlijk. Bezoek het voormalige koningsplein en het paleis van Chehel Sotoun met het paviljoen met veertig zuilen, gelegen in
een prachtige Perzische tuin.
Dag 5: Isfahan - Yazd. Ontdek de Armeense wijk Jolfa en de kathedraal van Vank.
Bezoek van de Monar Jonban (trillende minaretten). Vertrek naar Yazd. Stop in Naïn en
bezoek aan de beroemde Grote Moskee van de 9e-10e eeuw.
Dag 6: Yazd. Een wandeling door de oude stad (UNESCO), een echt labyrint van smalle straatjes en kleigebouwen. Bezoek de torens van stilte en de tempel van het vuur
Ateshkadeh. Bezoek de prachtige vrijdagmoskee, versierd met zeer fijn geglazuurd
aardewerk, het Amir Chahqmaq portaal en het Qanâts-museum.
Dag 7: Yazd - Pasargadae - Shiraz. Vertrek over de weg in de woestijn van Dasht-e
Lût. Stop bij Abarkuh, een oude caravan stad. Bezoek aan Pasargades (UNESCO), de
oudste residentie van de Achaemeniden. Het mausoleum van Cyrus de Grote herbergt
de grafkamer. Vervolg naar Shiraz.
Dag 8: Shiraz - Persepolis - Naqsh-e Rostam - Shiraz. Vertrek naar Persepolis,
de bekendste archeologische vindplaats van Iran. Gebouwd door Darius I om nieuwjaar
te vieren. Op de terugweg stopt u bij de necropolis van Naqsh-e Rostam waar zich de
graven van Darius de Grote en zijn drie opvolgers bevinden.
Dag 9: Shiraz. Ontdekking van Shiraz, de culturele en artistieke hoofdstad van Iran.

Meer informatie op www.seniordepartment.be

Bezoek aan de roze moskee. Loop in de bazaar
naar de Vakil moskee. De Arg aardeburcht en het
paleis van Karim Khan domineren het hoofdplein
met zijn vier gekanteelde torens en muren. Rond
middernacht, transfer naar de luchthaven en terugvlucht (via Istanbul).
Dag 10: Aankomst in Brussel.
Moeilijkheidsgraad

volpension

Periode (15 dagen / 13 nachten)
oktober
van 07/10/2019 tot 17/10/2019
Prijs per persoon
tweepersoonskamer
eenpersoonskamer

€ 2 930
€ 3 380

Internationaal paspoort (zonder Israëlische
stempels) geldig tot 6 maanden na terugreis.
Visumkosten niet inbegrepen.

VIETNAM & CAMBODJA - Langsheen het water
Deze rondreis laat je kennismaken met de mooiste regio’s en plaatsen van Vietnam
en Cambodja. Een onvergetelijke reis wacht op jou! Rondleiding in 3*- hotels.
Programma:
Dag 1: Trein van Brussel naar Parijs. Vlucht naar Hanoi. Transfer naar het hotel.
Dag 2: Hanoi. Passage buiten het mausoleum van Hochiminh voor het bezoek
aan de beroemde pagode, bezoek aan het Museum voor Volkenkunde en de Tempel van de Literatuur. Wandeling in de oude wijk Hanoi. In de vroege avond genieten we van een poppenkast op het water.
Dag 3: Hanoi - Ha Long. Vertrek naar Ha Long Bay door het Vietnamese platteland. Stop om de Dong Trieu keramiekfabriek te bezoeken. Aankomst in Ha Long.
Cruise op de baai aan boord van de Emeraudeboot****. Overnachting aan boord.
Dag 4: Ha Long - Hanoi - Hue. Ontbijt en ontscheping rond 11.00u. Vertrek
naar Hanoi en lunch onderweg. Bezoek van de Quan Thanh Tempel en Tran Quoc
Pagode. Vervoer naar de luchthaven en vlucht naar Hue. Vervoer naar het hotel.
Dag 5: Tint. Hue is erkend door UNESCO en biedt vele historische bezienswaardigheden. Sampan-cruise op de Parfumrivier naar de Hemelse Dame Pagode. Bezoek aan de Minh Mang Tomb. In de namiddag een fietstocht van het hotel naar de
keizerlijke stad. Verder naar de Dong Ba markt en bezoek aan een hoedenfabriek.
Dag 6: Hue - Danang - Hoi An. Reis naar Danang via de Col des Nuages. Bezoek
aan het Cham Museum met zijn prachtige collectie beeldhouwwerken. Verder naar
Hoi An, aankomst in het hotel. Ontdekking te voet van de stad: het Fujian heiligdom, de Chuc Thanh Pagode, de Japanse brug. Deze overdekte brug verbindt 2
wijken met elkaar. In het midden staat een pagode met gele en groene tegels erop.
Dag 7: Hoi An - Danang - Saigon. Transfer naar de luchthaven van Danang en
vlucht naar Saigon. Bezoek aan Saigon: het voormalige presidentiële paleis met
zijn tuinen, de Dong Khoi straat, de Notre Dame kathedraal en het postkantoor
(Gustave Eifel). Bezoek ’s middags van Chinatown van Cholon, de Binh Tay markt,
de Thien Hau Pagode en een lakfabriek. Aankomst in het hotel.
Dag 8: Saigon - Cai Be - Chau Doc. Vertrek naar het kleine dorpje Cai Be en
cruise op de Mekong Delta. Bezoeken aan traditionele fabrieken van snoepgoed en
rijstwafels. Transfer naar Chau Doc en stop bij het huis van mevrouw Marguerite
Duras uit de film “Amant”. Aankomst in Chau Doc en installatie in het hotel.
Dag 9: Chau Doc - Phnom Penh. Vertrek per boot langs de Mekong rivier naar
Cambodja met een stop onderweg bij de Vinh Xuong grensovergang, een douanepost. Rond het middaguur, aankomst in de rivierhaven van Phnom Penh. Bezoek
aan de stad met ontdekking van het Nationaal Museum. Bezoek aan het Koninklijk
Paleis en de Zilveren Pagode. Stap in je riksja voor een uurtje verkenning langs de
Tonle Sap rivier op de Sisowath kade om bij Wat Phnom aan te komen.
Dag 10: Phom Penh - Kampong Thom - Siem Reap. Transfer naar Siem Reap
(+/- 5 uur). Stop onderweg om het Spinnenreservaat in Skun te bezoeken, een
project dat is opgezet om de Cambodjaanse traditie van het eten van tarantula’s
uit te leggen. Bezoek aan de pagode van Wat Preah Kokear Nokor en Phum Prasat.
Verder naar Kampong Kdei om de Naga-brug te bezoeken. Aankomst in Siem Reap

en installatie in het hotel. De rest van de dag vrij.
Dag 11: Siem Reap. Bezoek van de site per Tuk
Tuk: Angkor Thom South Gate, Bayon, Baphuon,
Elephant Terrace, Lepra King Terrace, Phimean
Akas. Bezoek aan de Grote Tempel van Angkor Wat
en de Tempel van Ta Phrom.
Dag 12: Siem Reap. Vertrek naar het dorp Kampong Kleang per boot. Bezoek en ontmoeting van
de dorpelingen. Bezoek aan het overstroomde dorp.
Excursie naar een zijdekwekerij om de productie
van traditioneel Khmer textiel te ontdekken.
Dag 13: Siem Reap - terugvlucht. Wandeling
naar de Phsar Chas markt, bekend om zijn lokale
ambachtslieden. Transfer naar Siem Reap International Airport voor onze terugvlucht (via Hanoi).
Dag 14: Aankomst in Parijs en trein naar Brussel.
Moeilijkheidsgraad

volpension

Periode (15 dagen / 13 nachten)
maart
van 09/03/2020 tot 22/03/2020
Prijs per persoon
tweepersoonskamer		
eenpersoonskamer

€ 3 100
€ 3 500

Internationaal paspoort geldig tot 6
maanden na terugreis.
Visumkosten niet inbegrepen.

De romantische Rijn
Een cruise op de Rijn zal je een aantal prachtige momenten opleveren. Van Straatsburg tot Düsseldorf kunt u de legendarische rots van de Lorelei, Straatsburg langs
de rivier, Rüdesheim, Koblenz, Keulen en Düsseldorf ontdekken.

MS Gerard Schmitter*****
Alle kajuiten zijn uitgerust met een toilet, kluis, tv, radio en tv. Aan boord: salon met
dansvloer, bar, eetkamer, groot zonnedek met ligstoelen, terras, winkelen en lift.
Airconditioning is in de hele boot aanwezig.
Programma:

Dag 1: Straatsburg. Aankomst met
de trein in Straatsburg en transfer naar
de boot. Presentatie van de bemanning. Avondlijk bezoek aan Straatsburg.
Dag 2: Straatsburg - Rüdesheim.
Varen naar Rüdesheim. Vertrek met
de minitrein, wijnproeverij en bezoek
aan het museum voor mechanische
muziekinstrumenten. Vrije avond in de
Drosselgasse bekend om zijn sfeer, zijn

danszalen en zijn orkesten.
Dag 3: Rüdesheim - Koblenz - Keulen. Varen op het mooiste deel van de Romantische Rijn. Je ziet de vele kastelen gelegen in de beroemde wijngaarden. Pas-

sage langs de beroemde Lorelei-rots. In Koblenz,
vrije tijd. Terug aan boord en vertrek naar Keulen.
Aankomst in de avond.
Dag 4: Keulen - Düsseldorf. Begeleide wandeling
door Keulen. Verder naar Düsseldorf. Rondleiding
door Düsseldorf. Gala-avond.
Dag 5: Düsseldorf. Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u ‘s morgens en transfer naar het station van Düsseldorf voor onze terugkeer naar Brussel.
Moeilijkheidsgraad

all-in
Periode (6 dagen / 5 nachten)
oktober
van 11/10/2019 tot 15/10/2019
Prijs per persoon
tweepersoonskamer basisdek
eenpersoonskamer basisdek
toeslag tussendek
toeslag bovendek

€ 1 210
€ 1 560
€ 115
€ 140

HST inbegrepen (korting NMBS-FIP op aanvraag)

Meer informatie op www.seniordepartment.be

Type vakantie

Transportmiddelen

Verblijfsvakantie in België

Alle door AEP vzw Senior Travel Department gebruikte autocars zijn onderworpen
aan de in België verplichte comfort- en sterrenkeuring. De opstapplaats is meestal in
Brussel. In het buitenland wordt steeds gekozen voor autocars die voldoen aan de
eisen geldend in het betrokken land.

Verblijfsvakantie in het buitenland

De treinreis is in de prijs begrepen. Wij reserveren steeds 2de klasse.
Gelieve bij inschrijving te vermelden dat je een 1ste klasbiljet wenst (toeslag).
De keuze van de zitplaats kan niet worden gegarandeerd.

Thermaal verblijf
Cultureel verblijf - Culturele rondrit

Naargelang de bestemming reserveren we lijn- of chartervluchten.
De keuze van de zitplaats kan niet worden gegarandeerd.

Riviercruise
Wintervakantie

AEP vzw Senior
Department biedt
nog meer reizen aan
dit najaar! Bekijk
onze jaarbrochure
2019 of onze website.
Aarzel niet ons te
contacteren voor
een gedetailleerd
programma.

Frankrijk - Côte d’Azur - Menton

07-14/09/2019

vol pension + wijn

Frankrijk - Côte Varoise - Le Pradet

07-16/09/2019

vol pension + wijn

Spanje - Costa Brava - Rosas

15-24/09/2019

vol pension + wijn

Frankrijk - Corsica

09-16/10/2019

vol pension + wijn

Malta

17-24/10/2019

vol pension

Turkije - Side

19-26/10/2019

all-in

Bekijk onze speciale acties en extra vakantiebestemmingen op
www.seniordepartment.be
www.facebook.com/seniordepartment/

Zijn steeds begrepen in de prijs:
• de luchthaventaksen
• de bijdrage Garantiefonds Reizen
• voor de buitenlandse reizen: de vluchten, bus- of treinreizen en
het vervoer luchthaven/station – hotel – luchthaven/station
• een AEP vzw Senior Travel Department-begeleider
• € 2,50 verplichte administratiekosten per dossier
• bij buitenlandse bestemmingen: een bijstandsverzekering

AEP vzw Senior Department
Lic A 1802
Vleurgatsesteenweg 113 • 1000 Brussel
RPR 0410.387.501
T: 02 648 98 23 • F: 02 648 65 94
E-mail: info@seniordepartment.be
Website: www.seniordepartment.be
Facebook: www.facebook.com/seniordepartment/

Zijn in de regel niet begrepen in de prijs:
• de persoonlijke uitgaven
• de fooien (tenzij anders vermeld)
• de facultatieve excursies en activiteiten
• de niet in het programma vermelde maaltijden en dranken
• eventuele brandstoftoeslagen vanaf 15 mei 2019
• de annuleringsverzekering (5,2 % van de reissom met een
vrijstelling van € 25 per persoon)
• de lokale verblijfstaks

AEP vzw (Senior Department) vormt samen met Stichting
AEP, Top Vakantie vzw en Vacances Vivantes asbl de Groep
AEP.

Openingsuren:
van maandag tot donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur
en van 13.30 uur tot 17.00 uur / vrijdag van 9.00 uur tot
12.30 uur

AEP vzw is tevens lid van
International Social Tourism Organisation.
Verantwoordelijke uitgever: Cedric Blanpain
Vleurgatsesteenweg 113 • 1000 Brussel

Kortingen & tussenkomsten

Leden van de hiernaast opgesomde ziekenfondsen en werkgevers
genieten een voordeel op onze programma’s.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer info!

