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Geachte klanten,
Beste vrienden,
Na ons enorm succesvol “jubileumjaar” zijn we hier al terug met onze nieuwe
reisfolder. Zoals steeds is het een goede mix van gevestigde topbestemmingen
en nieuwe reizen …
Nieuwe bestemmingen zijn dit jaar o.a. onze riviercruise op de Rhône (Provence
en Camargue), Denemarken, rivierduet Donau & Inn, Vierlandenreis, Tirol
Nassereith, Côte d’Azur en de “feestcruise” Parijs (met als thema “Disco”).
Terugkerende toppers van (lang) weggeweest zijn o.a. onze reizen naar
Ostfriesland, Frankenland, Normandië & Bretagne, Hongarije, Salzburgerland
en Berlijn.
Door de vele positieve reacties op ons “feestweekend” in zaal Europa in
Brakel hebben wij beslist om op 7, 8 en 9 februari 2020 terug naar die mooie
feestzaal te gaan i.p.v. een traditioneel opendeurweekend in onze firma te
houden. In de flyer in bijlage vindt u uw uitnodiging voor onze “Vrienden van
De Vriendt dagen” terug. Daarnaast zult u ook merken dat ons aanbod aan
dagreizen nog is uitgebreid, omdat we merken dat veel van onze klanten ook
steeds uitkijken naar die gezellige daguitstapjes.
Veel leesplezier en alvast een prettige reis toegewenst,
David, Wilfried & Belinda De Vriendt
Ter verduidelijking op hoeveel reisdagen ons hotel bereikt wordt, markeren
we dit bij elke reis met een zonnig icoontje met daarin het aantal dagen.
= reisdoel wordt bereikt op 1 dag
1,5 / 2 = 1,5 of 2 reisdagen (met een comfortabele tussenovernachting)

Volg ons ook op

,

en

a Reizen zonder nachtritten over zorgvuldig gekozen toeristische reiswegen
a met zeer goede hotels en restaurants
a met een uitstekende prijs - kwaliteitsverhouding
a met een culturele inslag, vakkundig gedoseerd (geen overladen programma’s)
a uitgevoerd met luxe autocars (wc, bar, USB/DVD, airco, comfortzetels, …)
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a door vakbekwame, zorgzame en attente “Reizen De Vriendt” chauffeurs/gidsen.
a aan een klantvriendelijke prijs (wij werken zonder tussenpersonen)

Cadeautip:

a aan transparante prijzen: geen dure extra’s en supplementen, integendeel: bij
ons zijn heel wat extra’s inbegrepen.

Reizigers die mooie reisfoto’s
hebben, mogen ons die altijd
doormailen.
Wij plaatsen een selectie ervan
op onze website
www.reizendevriendt.be
Reisverslagen zijn ook steeds
welkom op onze facebookpagina.
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Ostfriesland aan de Nordseeküste
Een reis naar een nog onbekende deelstaat Nedersaksen. Ooit was dit gebied samen met de huidige Nederlandse provincie
Friesland “de thuishaven” van de Germaanse volksstam der Friezen. De ongerepte stranden nodigen er uit tot wandelen.
Zelfs de bondskanselier Angela Merkel komt er regelmatig uitwaaien. Bij deze eenvoudige natuurschoonheid ontdekken
we ook de charme van historische steden en dorpen, nog steeds de weerspiegeling van hun Friese identiteit en tradities.
Ons bezoek aan de scheepswerven “Meyer”, waar ’s werelds grootste cruiseschepen op stapel staan, zal u zeker verbazen.
Hotel Auerhahn *** centraal en rustig gelegen met lift. Alle kamers zijn uitgerust
met volledige badkamer (douche, wc en haardroger), tv en telefoon. Met binnenzwembad, whirlpool en sauna, terrascafé en zitsalon. De dag wordt opgestart
met een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een uitgebreid buffet met koude en
warme gerechten.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, welkomstdrink, ingang en bezoek aan
het kasteel Bad Bentheim, de scheepswerf Meyer en het bloemenrijk van
Wiesmoor.
Afreisdatum: maandag 23 maart 2020
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

4 dagen
€ 425
€ 405
€ 60

Moeders verwenweekend
Het ideale moederdagcadeau om uw moeder of vrouw mee te verrassen! Alle moeders/vrouwen worden tijdens dit reisje
in de bloemetjes gezet. We beginnen met een lekker ontbijt en rijden daarna door de Eifel naar Monschau. In de namiddag
bezoeken we Effelsberg en Bad Munstereifel. De prachtige Ahrvallei met zijn mooie dorpjes zoals Bad Neuenahr-Ahrweiler
en Altenahr staan ook op het programma. Naast het culinaire zal u dus ook kunnen genieten van een mooi stukje Duitsland.
Uiteraard mogen de mannen ook mee “als chaperon”.
Hotel Royal Santana *** in Altenahr is een comfortabele hotel met lift, terras en
bar. Alle kamers hebben bad/douche, wc, flatscreen tv en telefoon. Het gezellige
restaurant staat bekend voor zijn goede keuken. ’s Avonds is er een viergangenmenu en ’s morgens een ontbijtbuffet.
Extra’s inbegrepen: ontbijt 1ste dag, een glaasje bubbels, alle uitstappen,
aperitief en viergangendiner evenals een kleine attentie voor alle moeders!
Afreisdatum 1: zaterdag 25 april 2020
2 dagen
Afreisdatum 2: zaterdag 9 mei 2020 (10/5 = Moederdag)
2 dagen
Prijs volpension:	 € 215
Getrouwheidskaart of 60+:
€ 205
Toeslag éénpersoonskamer:
€ 20

Het Frankenland & Saksen – Coburg
De “Romantische Strasse” slingert als een parelsnoer van het ene historische plaatsje naar het andere. De vele wijndorpjes
en pittoresk ommuurde stadjes met schitterende vakwerkhuizen wisselen er elkaar af. De charmante stad Coburg is het
trefpunt van de Europese hoge adel en de grote bisschopstad Würzburg heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis,
kunst en cultuur van de regio. Dan is er nog de bekoorlijkheid van dit Noordbeierse landschap, wijnbergen en de zacht
glooiende beboste heuvels. Een flinke brok eigen geschiedenis, met boeiende onthullingen over onze dynastie. Een merkwaardige reis …
Hotel Geiselwind **** kent een rijke traditie en verwelkomt zijn gasten hartelijk.
Comfortabele en modern ingerichte kamers met make-upspiegel, haardroger,
satelliet-tv, telefoon, minibar, gratis wifi en een badkamer met douche en wc.
In het stijlvolle restaurant worden Frankische gerechten geserveerd. Verder als
hotelvoorziening is er een lift, café/bistro, hotelbar, terras en tuinterras.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, inkom Schloss Ehrenburg en alle busuitstappen.
Afreisdatum: donderdag 21 mei 2020 (O.H.H)
Prijs volpension:
Getrouwheidsprijs of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

4 dagen
€ 470
€ 445
€ 75
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Lente in Mainland / Spessartwald
Wie naar Duitsland komt stuit op een ware schatkist vol bezienswaardigheden. Schitterende bouwwerken uit alle tijden
liggen als parels in het Duitse landschap tussen het Mainland en Spessart. Historische steden en schilderachtige dorpen
die er uitzien als in de middeleeuwen met een verscheidenheid aan architectonische stijlen. De speelse loop van de Main
zoekt zenuwachtig zijn weg tussen de groene bergen van het Spessartwald. Dit gebied behoort tot een groot aaneengesloten natuurgebied, een groene verleiding met de klank van de stilte. De spreekwoordelijke gastvrijheid kleurt het dagelijks
leven en de mooie natuur.
Hotel Jägerhof *** superior is een gerenommeerd hotel met een attente, vriendelijke service. De meesterkok Fabian Roth slaagt erin traditiegetrouwe gerechten
op een culinaire manier te bereiden voor onze gasten. Het hotel beschikt over een
mooie bloementuin en terras, lift, salon en zithoek. Alle mooie en nette kamers
zijn uitgerust met douche, wc, telefoon en tv.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, 2 x viergangen avondmenu en alle uitstappen.
Afreisdatum: zaterdag 30 mei 2020 – Pinksteren
Prijs volpension:
Getrouwheidsprijs of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 336
€ 320
€ 40

Normandië & Bretagne
Blonde graanvelden, heuvelachtige landschappen met beukenhagen en dennenbossen. Daartussen de typische vakwerkhoeven, omgeven door fris groene weiden, met grazende koeien die zorgen voor de kazen van Camembert, Pont-l’Evèque en
Boursin. De zee die de Normandische en Bretoense kusten omspoelt, zorgt voor indrukwekkende uitzichten, maar ook voor
een overvloed aan lekkere vis- en schaaldieren. We bezoeken Honfleur, Cancale, Granville, Lisieux, Étretat en Mont-SaintMichel, “ het wonder van het Westen”. Aan de landingsstranden van 6 juni 1944 wordt eveneens aandacht geschonken.
Verblijf in Hotel Les 13 Assiettes ***: overnachting in mooie bungalows, gelegen
in een prachtig bloemenpark met openluchtzwembad. Alle kamers zijn voorzien
van douche, wc, tv en telefoon. In het stijlvolle restaurant met “le classement 2
cheminées” van “Logis de France “ kunt u genieten van een verfijnde en heerlijke
regionale keuken.
Extra’s inbegrepen: een glaasje Calvados, de welkomstdrink, alle uitstappen,
Nederlandstalige gidsbegeleiding en een gastronomisch afscheidsdiner.
Afreisdatum: maandag 8 juni 2020
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

5 dagen
€ 615
€ 588
€ 80

Balade Champenoise
Een buitengewoon avontuur van gastronomie en bubbels in de Champagne … De vereniging van de wijnboeren van Côteaux
Sud d’Epernay heet u van harte welkom voor een heel uitzonderlijke dag met champagnedegustaties rond een “sneukeltocht” waarvan u kan genieten in het hartje van de wijngaarden. U legt een aangeduid parcours af van ongeveer 8 km,
met 6 gastronomische haltes, telkens geanimeerd door muzikanten. Een uitzonderlijke dag van genieten, wandelen en
champagne à volonté! Aangepaste wandelschoenen en enige conditie zijn aangewezen.
Verblijfshotel Campanile Dizy *** dit rookvrije hotel beschikt naast een restaurant over een bar/lounge en gratis kranten in de lobby, net als gratis wifi en een
tuin. Alle kamers beschikken over douche, wc en tv.
Extra’s inbegrepen: bezoek aan champagnehuis Lecomte, viergangenmenu met aperitief, wijn en water inbegrepen en op zondag de Balade
Champenoise: een unieke wandeling door de wijnvelden met 6 gastronomische etappes en champagne degustaties à volonté.
Afreisdatum 1: zaterdag 27 juni 2020
Prijs volpension:
Getrouwheidsprijs of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:
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2 dagen
€ 260
€ 248
€ 28

Balade Champenoise
Een buitengewoon avontuur van gastronomie en bubbels in de Champagne … De vereniging van de wijnboeren van Côteaux
Sud d’Epernay heet u van harte welkom voor een heel uitzonderlijke dag met champagnedegustaties rond een “sneukeltocht” waarvan u kan genieten in het hartje van de wijngaarden. U legt een aangeduid parcours af van ongeveer 8 km,
met 6 gastronomische haltes, telkens geanimeerd door muzikanten. Een uitzonderlijke dag van genieten, wandelen en
champagne à volonté! Aangepaste wandelschoenen en enige conditie
zijn aangewezen.
Verblijfshotel Auberge Champenoise *** in Moussy: alle kamers hebben douche,
wc, telefoon en tv. In het gezellige restaurant genieten we van de regionale keuken.
Extra’s inbegrepen: op zondag de “Balade Champenoise” en een driegangendiner in het hotel. Op maandag bezoek champagnehuis Lecomte en een
driegangenlunch met aperitief, wijn, water en koffie inbegrepen.
Afreisdatum 2: zondag 28 juni 2020
Prijs volpension (+ extra lunch op maandag):
Getrouwheidsprijs of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

2 dagen
€ 275
€ 265
€ 28

Riviercruise op de Rhône (Provence & Camargue)
Een riviercruise is een ontspannen en uiterst comfortabele vakantie. Aan boord geniet u van een volledige verzorging,
omringd door een vriendelijke en servicegerichte bemanning. Onderweg is er genoeg afwisseling want we zitten steeds
dichtbij de bezienswaardigheden die in vertraagd tempo aan ons voorbijglijden. Wij maken een cruise op de Rhône van de
Gorges de l’ Ardèche, via de Provence tot de Camargue, een reis te midden van landschappen en kunststeden die behoren
tot de mooiste en best beschermde van Frankrijk.
Aan boord van ons **** luxe cruiseschip Rhône Princess vindt u salon, bar, receptie,
panoramisch restaurant, zonnedek en boetiek. De tweepersoonshutten zijn uitgerust met airco, safe, radio en tv en de badkamer met douche, wc en haardroger.
Extra’s inbegrepen: aan boord welkomstcocktail, gala-avond, dansavond,
alle standaarddranken tijdens de maaltijden en aan de bar. Inkom Hospice de
Beaune, Nederlandstalige gidsbegeleiding en alle busuitstappen.
Afreisdatum: vrijdag 3 juli 2020
7 dagen
Prijs All-In (aan boord):
€ 1.250
Getrouwheidskaart of 60+:
€ 1.193
Toeslag éénpersoonskajuit:
€ 345
Toeslag bovendekkajuit:
€ 90
Andere reisvoorwaarden: voorschot – annulering (zie gedetailleerd programma)!

Denemarken
Maak kennis met de scandinavische cultuur, het liefelijke Denemarken, met zijn lange geschiedenis, het land van sprookjes
van Hans Christian Andersen. Ontdek samen met ons de prachtige oude dorpjes, de rust, de vikingcultuur, de kastelen, de
Deense natuur en zijn bruisende hoofdstad Kopenhagen. We maken een unieke reis door Denemarken en bezoeken o.a. Den
Gamble By, Aarhus stad, het Vikingmuseum te Roskilde, Ribe, Odense (stad van Hans Christian Andersen), de natuur op de
Himmelbjerget, Gram Slot, de Deense hoofdstad Kopenhagen en Egeskov Slot.
In Denemarken op het eiland Seeland verblijven we in een ****hotel te Koge, in
Fredericia op het schiereiland Jutland in een ****hotel. In alle hotels verblijven we
in kamers met bad/douche, wc, tv en telefoon. In de sfeervolle restaurants kunnen we dagelijks genieten van uitstekende regionale of internationale gerechten
en van een internationaal ontbijt.
Extra’s inbegrepen: alle autocaruitstappen, ferry-overtochten, rondvaart te
Kopenhagen, bezoek Vikingmuseum Roskilde, Egeskov Slot, Kongernes Jelling
Museum, boottocht Himmelbjerget, toegang Den Gamle By, bezoek Gram
Slot. Inclusief Deens dessertenbuffet en Nederlandstalige gidsbegeleiding.
Afreisdatum: zondag 5 juli 2020
Prijs halfpension:
Getrouwheidskaart of 60 +:
Toeslag éénpersoonskamer:

7 dagen
€ 1.130
€ 1.080
€ 190
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Lot, Périgord & Dordogne
In de Périgord - Dordogne en Le Lot vinden we vele stadjes en karakteristieke dorpen die nog steeds baden in een middeleeuwse sfeer. De natuur is er verrassend afwisselend en groen in al zijn tinten en Rocamadour is één van de mooiste
plaatsen van Frankrijk. Het is ook een uitgelezen bestemming voor echte levensgenieters, omdat de plaatselijke keuken
beantwoordt aan alle eisen van de fijnproever. Met daar nog het mooie weer, de ongedwongen sfeer, de prehistorische
grotten, de vele rivieren en de “duizend en één” schitterend gerestaureerde kastelen bij is dit echt een topbestemming!
Ons verblijfshotel Hotel Château ** is een gezellig Frans familiehotel in het centrum van
Alvignac. Alle kamers zijn kraaknet en voorzien van douche, wc, tv en telefoon. In het rustieke en
sfeervolle restaurant worden regionale lekkernijen geserveerd, bereid door de chefkok Monsieur
Perrier en begeleid met een uitstekende landwijn.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, welkomstdrink, koffie na het middagmaal, landwijn
en water tijdens de maaltijden in het verblijfshotel.
Afreisdatum: zondag 12 juli 2020
Prijs volpension (behalve de lunch op de laatste dag):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

7 dagen
€ 825
€ 786
€ 150

Hongarije: Donauknie & Boedapest
Hongarije is altijd het sympathiekste van de vroegere oostbloklanden geweest. Donauknie is één van de meest romantische
plekjes waar de Donau ingeklemd zit tussen het Hongaarse middelgebergte. Wat deze vakantieregio zo bijzonder maakt,
zijn het fantastische landschap, de onvergetelijke panorama’s, vestingen, middeleeuwse paleizen en kleine barokke steden.
Boedapest wordt de “parel aan de Donau” genoemd en is die titel meer dan waard. De zwierige levensstijl van de Hongaren
en de opzwepende zigeunermuziek oefenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op elke bezoeker. Geniet met ons
mee van de natuur, de nostalgie en de nieuwe culturele horizonten.
Hotel Visegrad *** dit nieuwe comfortabele hotel is mooi gelegen aan de Donau, biedt een verzorgde keuken, heeft een gezellig restaurant met
ruim terras, een kleine bar en zwembad. Sauna, zwembad en bubbelbad zijn gratis beschikbaar. De kamers zijn uitgerust met balkon, airco, tv,
minibar, safe en badkamer met douche en wc.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen en Nederlandstalige gidsbegeleiding in Hongarije, welkomstdiner met muziek, parlementbezoek in Boedapest, Basilika en schatkamer in Esztergom,
bezoek Hochburg, middeleeuwse ridderavond, boottocht door de Donauknie, zigeuneravond,
showkoken in het Palasthaus, ingang van het Königspalastes Szentendre en het Poesta programma met paardenshow.
Afreisdatum: zondag 12 juli 2020
Volpension (in Hongarije):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

8 dagen
€ 950
€ 910
€ 132

Rivierduet Donau & Inn
Aan de oevers van de Donau zullen we ontdekken dat tal van koningen en keizers hier hun sporen hebben nagelaten. De
Inn, die in de Donau uitmondt in de driestromenstad Passau, is één van de voornaamste waterafvoerwegen van de Alpen
en stroomt o.a. langs het mooie barokke Schärding. Het hartige, gemoedelijke en gastvrije Beieren is een dichtbije bestemming doorspekt van barokke cultuur, bergachtige omgeving en gezellige stadjes voor de levensgenieters. Onder leiding
van onze plaatselijke Nederlandstalige gids genieten we van een gevarieerd aanbod aan excursies langs en over de DuitsOostenrijkse grens. Een reis met héél véél extra’s inbegrepen!
Hotel Kreuzhuber *** in Neuburg am Inn, vlakbij Passau is een gemoedelijk Beiers familiehotelletje dat al 4 generaties zijn hotelgasten verwent. In het gezellige rustieke restaurant wordt een
rijkelijk ontbijtbuffet gepresenteerd en het avondmaal bestaat uit een driegangenmenu. In de
typische Biergarten kunt u genieten van een lekker Beiers biertje.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, boottocht op de Donau met muziek en schnaps,
inkom openluchtmuseum Tittlingen, glasblazerij en houtsnijder, bezoek met degustatie aan
het 1ste Beierse schnapsmuseum, forellenfestijn, bezoek brouwerij incl. halve liter bier, 1x
viergangendiner met aperitief en Nederlandstalige gidsbegeleiding ter plaatse.
Afreisdatum: zondag 19 juli 2020
Volpension (behalve de lunch op de laatste dag):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:
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7 dagen
€ 970
€ 928
€ 70

Vierlandenreis
Fürstentum Liechtenstein, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland … Vier landen in het stroomgebied van de Rijn met hun
eigen cultuur, natuur en charme. Vaduz, de hoofdstad van het vorstendom Liechtenstein heeft verschillende bezienswaardigheden en de natuur op de Triesenberg is indrukwekkend. In het Zwitserse Kanton Appenzell, voor velen onbekend,
bezoeken wij Sankt Gallen met zijn historische rijksabdij als werelderfgoed. De indrukwekkende Säntis (2.502 meter hoog),
heeft een markante positie in het Vooralpenmassief. Feldkirch, Dornbirn, Bregenz, Lindau, het Bregenzerwald en het
Grosses Walsertal zijn daarnaast nog enkele van de vele bezienswaardigheden … een prachtige reis met vele contrasten!
In Sporthotel Domig *** Superior in Faschina hebben alle ruime kamers bad/douche, wc, tv,
telefoon en natuurlijk een adembenemend uitzicht op de bergwereld rond ons hotel (de meeste
kamers hebben ook een balkon). We genieten er van de regionale lekkernijen in het panoramarestaurant met verder een lift, een gezellige bar, gratis wifi, Wellnessdorf Ischgavelsa, een
ligweide en een “droomzichtterras”.
Extra’s inbegrepen: Nederlandstalige gidsbegeleiding, alle busuitstappen, gratis gebruik
wellness, Bauernbuffet, thema-avond en de Bregenzerwald-Karte (gratis liften en inkom
zwembaden)
Afreisdatum: zondag 19 juli 2020
Prijs halfpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

7 dagen
€ 850
€ 814
€ 108

Wandelvakantie Groot-Hertogdom
Luxemburg & Zuid-Eifel
Met deze reis maken we begeleide wandeltochten en uitstappen “over de grenzen heen”. Tussen de vlaktes en bossen, de
meren en rivieren zijn de landschappen van Luxemburg zowel bekorend als fascinerend. Al wandelend pittoreske dorpjes
of een ruïne ontdekken, genieten op een terrasje. De natuur in Luxemburg kent plaatsen die nog niet door de mensheid
werden aangetast! Ook het Natuurpark Zuid-Eifel zal ons aangenaam verrassen met z’n mooie natuur en gezellige dorpjes
met de typische vakwerkhuizen en burchten.
Hotel Kickert *** in Mettendorf is een traditioneel familiehotel. In het restaurant van dit gezellige hotel gaan we kunnen genieten van landelijke, klassieke, alsook exclusieve gerechten daar
zorgt de eigenaar persoonlijk voor. Er is een lift, kegelbaan, een binnenzwembad, sauna, solarium, een grote tuin met terras en een Wirtsstube (café). Alle ruime kamers zijn voorzien van
douche, wc en tv.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, alle begeleide wandeltochten en busuitstappen, inkom
Ofen- und Eisenmuseum.
Afreisdatum: maandag 20 juli 2020
Prijs halfpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

5 dagen
€ 450
€ 430
€ 40

Parijs & Versailles
Dankzij haar grandioze verleden, haar toonaangevende culturele leven en bonte nachtleven is deze sfeervolle metropool
een wereld op zich. Een smeltkroes van historische avant-garde architectuur, beroemde musea, statige gebouwen, lanen en
pleinen. De attractieve atmosfeer is overal aanwezig. Door nauwkeurig uitgewerkte rondritten en begeleide stadswandelingen kunnen we u onnoemelijk veel laten zien van Parijs centrum. Ook het indrukwekkende kasteel en de prachtige tuinen
van Versailles gaan we uitgebreid bezoeken.
Hotel Ibis Paris Porte de Bercy *** is rustig gelegen in het stadsgedeelte van “Bercy”, dus vlot
bereikbaar en kort bij het historische centrum. De ruime en nette kamers zijn voorzien van tv en
telefoon, afzonderlijke badkamer met douche, wastafel en toilet. ’s Morgens worden we verwend
met een rijkelijk ontbijtbuffet. De avondmalen nemen we in een nabijgelegen restaurant.
Extra’s inbegrepen: Nederlandstalige gidsbegeleiding, diners met wijn en water inbegrepen, inkom kasteel en tuinen Versailles en alle rondritten.
Afreisdatum: maandag 3 augustus 2020
Prijs half pension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 340
€ 325
€ 75
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Tirol – Nassereith
Voor velen is Oostenrijk het vakantieland bij uitstek. Nassereith in Tirol ligt in het Gurgltal aan de voet van het Mieminger
gebergte. Het prachtige decor waarin vele landelijke gemeenten hun isolement ontgroeiden, zonder hun eigenheid prijs te
geven. Tirol heeft zijn eigen charme, zijn eigen levensstijl en zijn eigen tradities. Wij bieden u een hoogstaand programma
aan vanuit een kwaliteitshotel dat zeer centraal gelegen is.
Hotel Gurgltalblick *** ligt nabij het centrum van Nassereith. De kamers zijn
mooi en comfortabel ingericht, voorzien van een badkamer met bad of douche,
wc, haardroger, tv, kluisje en zithoek. Dit gezellige hotel heeft een stijlvol restaurant, bar, lift, salon, tuin en mooi terras met ligstoelen. De dag begint met een
ontbijtbuffet en verder goede twee-of driegangenmaaltijden met saladebuffet.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, muziekavond, foto- en bingo-avond,
grillbuffet met muziek, rondrit met autotreintje en alle uitstappen.
Afreisdatum: zondag 9 augustus 2020
Prijs vol pension (behalve lunch laatste dag):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

8 dagen
€ 830
€ 790
€ 105

Salzburgerland à la Carte
Een reis “à la carte” naar de prachtige bergwereld van het Salzburgerland: werkelijk een must voor iedere natuurliefhebber!
Dagelijks kunt u kiezen uit een begeleide wandeling of autocaruitstap om optimaal van het natuurschoon van dit indruk
wekkende gebied te kunnen genieten. Dat gastvrijheid hier geen ijdel begrip is, hebben reeds talloze vakantiegangers
mogen ervaren door de heerlijke “Gemütlichkeit”. Naast de immense bergwereld is er ook een ware culturele schatkist
aanwezig, met o.a. Salzburg stad, Sankt Johann am Pongau en Sankt Wolfgang im Salzkammergut.
In ons verblijfshotel Alpenrose *** hebben alle kamers douche, wc, tv, telefoon en
natuurlijk een prachtig uitzicht op het nabijgelegen gebergte. De familie Mayr
zorgt ervoor dat u zich onmiddellijk thuis voelt: vriendelijke bediening, uitstekende keuken (waarvan we gaan genieten in het volledig vernieuwde restaurant),
lift, zitsalon, gezellige bar, kegelbaan, gratis wifi, solarium, sauna en zonneterras.
Extra’s inbegrepen: alle begeleide wandeltochten en autocarverplaatsingen,
een schnaps van onze hotelbaas, de Hochkönig Card (gratis gebruik bergliften, inkom openluchtzwembad, enz …), taart en koffie in een berghut, een
uitgebreid Bauernbuffet met muziek en een thema-avond.
Afreisdatum: zondag 9 augustus 2020
Prijs halfpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

8 dagen
€ 840
€ 800
€ 70

Berlijn
Berlijn is uit onze recente geschiedenis niet weg te denken en blijft als jongste hoofdstad van Europa een magneet voor
alles wat trendy en uitdagend is, een smeltkroes van oud en nieuw, een draaischijf tussen Oost en West. Berlijn is een
fascinerende stad en een bruisende metropool, waar wij u graag mee naartoe nemen. De indrukwekkende koepel van het
Rijksdaggebouw, het futuristische Sony-Center, de restanten van de Berlijnse muur, de Topografie des Terrors of Checkpoint
Charlie, de charmante gratie van Schloss Charlottenburg of de kastelen in Potsdam, de gezellige winkelstraten en pleintjes
zoals Gendarmenmarkt of Hachesche Höfe … Alle highlights krijgt u te zien tijdens deze vijfdaagse citytrip!
Ons verblijfshotel is het Abacus Tierpark Hotel ****, waar we vanuit heel wat
kamers ook effectief een zicht hebben op het groene landschap van de dierentuin.
De smaakvol ingerichte kamers beschikken over tv, radio, telefoon, minibar en een
complete badkamer. Er is een uitstekend restaurant, een wintertuin met buitenterras, een grote wellness, fitness en een bar.
Extra’s inbegrepen: alle rondritten, Nederlandstalige gidsbegeleiding en een
boottocht.
Afreisdatum: zaterdag 15 augustus 2020
Prijs halfpension:
Getrouwheidsprijs of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:
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5 dagen
€ 520
€ 490
€ 90

Côte d’ Azur
Van oudsher de vakantiebestemming bij uitstek. Wereldberoemd om zijn palmbomen en mimosa, stranden en bloemenvelden. De azuurblauwe kust is een aaneenschakeling van ontelbare badplaatsen zoals Nice, Menton, Cannes en Monaco. Het
bergachtige binnenland herbergt een prachtige natuur langsheen “Les 3 Corniches” maar ook een rijk historisch verleden in
Grasse en Paul-de-Vence. Onze verblijfsplaats is gekozen om zijn uitstekende ligging, als uitgangspunt naar diverse bezienswaardigheden aan zee en het hinterland. Deze reis bezorgt u ongetwijfeld enkele onvergetelijke vakantiedagen.
Club Vacanciel *** de Roquebrune/Argens biedt een panoramisch uitzicht over het
Esterelmassief. De accommodatie beschikt over 58 kamers en 40 villa’s die verspreid liggen over het park. Alle kamers en villa’s hebben een eigen balkon of terras.
Ze zijn voorzien van lcd-tv, telefoon en een complete badkamer (met douche). Het
hotel heeft een panoramisch restaurant, een bar, een lounge en een bibliotheek.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, plaatselijke begeleider, Nederlandstalige
gidsbegeleiding gedurende gans de reis, welkomstaperitief, wijnen naar
believen bij de maaltijden in het hotel en avondanimatie.
Afreisdatum: zondag 30 augustus 2020
Prijs volpension (in ons verblijfshotel):
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

8 dagen
€ 890
€ 850
€ 140

Rijn in Vlammen
Het meest indrukwekkende Rijnfeest is “Der Rhein im Feuerzauber“.
Wij gaan dit feest beleven op de best mogelijke manier : tijdens een bootvaart ! Voor die gelegenheid zijn alle burchten
en kastelen sprookjesachtig verlicht en wordt er vuurwerk ontstoken op talrijke plaatsen langs de Rijnoevers … Dit zorgt
voor een ongeëvenaarde schittering. Neem daarbij de romantische schoonheid van de Rijndorpen, de machtige kastelen en
burchten temidden van de wijngaarden, de Rijnlandse “Gemütlichkeit“ en u weet het : deze reis wordt een hele belevenis.
Hotel Anker **** in Brodenbach ligt aan de oevers van de Moezel en heeft 2
liften, een binnenzwembad, sauna, solarium, fitness, kegelbaan, zonneterras,
wijnproeverijkelder en een panoramacafé. De ruime kamers zijn voorzien van een
flatscreen-tv en een badkamer met douche en wc. In het sfeervolle restaurant
kunt u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en heerlijk bereide gerechten,
die de betere Duitse keuken alle eer aan doen.
Extra’s inbegrepen: alle uitstappen, de avondbootvaart met vuurwerk op de
Rijn, avondmaal (1 schotel) aan boord.
Afreisdatum: vrijdag 11 september 2020
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60 +:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 390
€ 375
€ 30

Amsterdam & Zaanse Schans
De stad is gebouwd op een honderdtal eilandjes die onderling verbonden zijn door meer dan duizend bruggen. De vele
grachtengordels uit de Gouden 17de eeuw zorgen voor indrukwekkende herenhuizen die de stad een eigen karakter gaven
met veel charme. Door zijn kleinschaligheid liggen alle bezienswaardigheden op wandelafstand. Bovendien kunnen echte
cultuurliefhebbers hun hart ophalen in de verbazingwekkend talrijke musea. Beleef Amsterdam met ons, het is gezelligheid
troef op de toplocatie van Nederland. De Zaanse Schans is een uniek stukje Nederland, waarin de 18e en 19e eeuw herleven,
vol houten huisjes, molens, schuren en werkplaatsen.
Grand hotel Amstelveen **** is schitterend gelegen in het residentiële Amstelveen, op
een boogscheut van het centrum. In de zeer ruime hotelkamers is er wifi, flatscreentv, een luxe badkamer met ligbad en aparte douche, afzonderlijk toilet, haardroger,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten en een kluis. ‘s Morgens genieten we er van een
uitgebreid “live cooking” ontbijtbuffet en ’s avonds van een driegangendiner.
Extra’s inbegrepen: gidsbegeleiding gedurende de ganse reis, alle busuitstappen, een boottocht en het bezoek aan het Koninklijk Paleis.
Afreisdatum: vrijdag 18 september 2020
Prijs halfpension:
Getrouwheidsprijs of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 340
€ 323
€ 60
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Romantiek aan de Rijn
Deze mooie reis toont u één van de meest legendarische streken van Duitsland. Elk kasteel, elke burcht, elk stadje heeft een
verhaal … zo boeiend is deze vallei gebleven voor haar bezoekers. U ontdekt de romantische Rijn in al zijn aspecten. Een
bootvaart langs Kaub en de Lorely is ook voorzien evenals een bezoek aan Rüdesheim. Dat en zoveel meer waar u zeker en
vast tijdens de reis zal van genieten!
Hotel Berg’s Alte Bauernschänke **** is een traditierijk en historisch hotel. Gratis
ontspannen kunt u in de Finse sauna, bio-sauna, infraroodcabine, stoombad en
luxe douche. De kamers zijn ruim en liggen verspreid over verschillende gebouwen
van het hotel en beschikken over tv, telefoon, kluisje, internet en een badkamer
met bad/douche en wc. In het klasserestaurant worden uitstekende gerechten
geserveerd met menukeuze en natuurlijk ontbijtbuffet.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, bootvaart en alle uitstappen.

Afreisdatum: vrijdag 16 oktober 2020
Prijs volpension
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 340
€ 325
€ 30

Jachtweekend in Han-sur-Lesse
De beste periode om een weekendje te verblijven in de Ardennen is in het najaar: de bladeren van de bomen verkleuren
er van het gebruikelijke groen naar geel, oranje, rood en bruin, de koudere temperaturen nodigen uit tot een gezonde
natuurwandeling en in de rustieke restaurants serveert men de heerlijkste wildmenu’s. Het toeristische Han sur Lesse is de
perfecte verblijfplaats om de Ardennen met al zijn streekspecialiteiten te (her)ontdekken.
Cocoonhotel Grenier des Grottes *** is een aangenaam familiehotel, dat ideaal gelegen is aan de winkelstraat (vol streekspecialiteiten) van Han sur Lesse.
Er is een lift, een bar-salon, een terras, een welness en gratis wifi. Alle kamers
beschikken over tv, telefoon, kluisje, radio en een badkamer met bad/douche, wc
en haardroger. In een rustiek kader genieten we van een driegangendiner op basis
van wildspecialiteiten en van een ontbijtbuffet.
Extra’s inbegrepen: 2 wildmenu’s en alle uitstappen.

Afreisdatum: zaterdag 24 oktober 2020
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

2 dagen
€ 225
€ 215
€ 30

Genietersweekend Champagne
De streek Champagne-Ardenne is een contrastrijk gebied met bossen, onmetelijke korenvelden en golvende wijngaarden.
Deze regio is tevens een rijk geschiedenisboek, dat men doorbladert langsheen de vele kunsthistorische steden, dorpen en
monumenten die de eeuwen hebben getrotseerd. Tenslotte is de Champagne een streek waar levenskunst en gastronomie
een ware levensopvatting zijn. De lekkere champagne heeft daar ontegenzeggelijk een aandeel in. Daarom is een verblijf
er even luchtig, onbezorgd en aangenaam als de bubbels in uw champagneglas!
Verblijfshotel Logis Bagatelle **: alle kamers hebben douche, wc, telefoon en tv.
De keuken is bekroond met twee sterren van “Logis de France”, doet de regionale
gastronomie alle eer aan en zal u met zijn buffetten zeker weten te bekoren.
Extra’s inbegrepen: welkomstaperitief, 2 bezoeken aan een champagnehuis,
2 x viergangenmenu met wijn (¼ liter) en water inbegrepen.

Afreisdatum: zaterdag 7 november 2020
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:
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2 dagen
€ 208
€ 198
€ 25

Wildweekend in het Zwarte Woud
In de herfst maken we kennis met de meest prachtige kleuren die moeder natuur ons te bieden heeft en dit is zeker zo in
de bosrijke omgeving van het Zwarte Woud. In deze periode vergroot de aantrekkingskracht van deze schilderachtige streek
nog meer dankzij zijn nog ongerepte natuur, prachtige glooiende dalen, begroeid met kleurrijke bossen en zijn gezellige dorpen vol typische vakwerkhuizen. Als de herfst is aangebroken, komt ook het wildseizoen weer op gang. In ons uitstekend
hotel genieten we van twee heerlijke wildmenu’s.
Verblijfshotel Renchtalblick *** is prachtig gelegen, rustig maar toch nog op
wandelafstand van het centrum. Alle kamers beschikken over douche/wc, tv,
telefoon en de meeste hebben een balkon. Er is een lift, kegelbaan, een veranda
en een eigen schnapsstokerij. In het sfeervolle restaurant is de regionale keuken
voortreffelijk en overvloedig. Daar zorgt de “Chef und Küchenmeister” persoonlijk
voor.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink, 2 x een viergangen wildmenu en alle
uitstappen.
Afreisdatum: vrijdag 13 november 2020
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 315
€ 304
€ 40

Feestcruise Parijs: Disco Jaren ’70!
Na wat vrije (shopping) tijd in Parijs gaan we aan boord van ons schip dat speciaal werd versierd volgens het thema “Disco
in de jaren ‘70”: een flashback naar het schitterende epos van de disco, naar onze liefdes, naar onze wildste herinneringen,
naar John Travolta, Olivia Newton-John, enz … Tijdens de vaart kunnen we mooie landschappen bewonderen tot we aanleggen voor de avond. Na het diner wordt de avond al dansend voortgezet op de tonen van het thema Disco tot de late
uurtjes. Op zondag kunnen we, naast het heerlijke ontbijt en middagmaal, nog genieten van de vrije tijd tijdens de vaart
op uw geliefde muziek.
Aan boord van het **** luxe cruiseschip van Croisi Europe vindt u salon, bar,
receptie, panoramisch restaurant, zonnedek en boetiek. De tweepersoonshutten
zijn uitgerust met airco, safe, radio, tv en de badkamer met douche, wc en haardroger.
Extra’s inbegrepen: de uitstap naar Parijs centrum, welkomst aperitief en
de thema-animatie.
Afreisdatum: zaterdag 21 november 2020
2 dagen
Prijs volpension:
€ 267
Getrouwheidskaart of 60+:
€ 255
Toeslag éénpersoonskamer:
€ 65
Toeslag bovendekkajuit:
€ 30
Andere reisvoorwaarden: voorschot – annulering (zie gedetailleerd programma)!

Kerstweekend in de Zuid-Eifel en Luxemburg
Wat is er mooier dan in de periode voor Kerstmis te genieten van een Glühwein en tussen mooi versierde houten kraampjes
te slenteren? Als daar dan ook nog eens een kasteel of een historische ruïne op de achtergrond bij komt, is de idylle perfect.
Zowel in de Eifel als in het Groot-Hertogdom Luxemburg zijn er kerstmarkten te ontdekken, die tussen oude stadsmuren,
typische vakwerkhuizen of op een kasteelplein worden georganiseerd en waar je naast de vele lekkernijen tal van edele
ambachtskunsten en nog veel meer kunt bewonderen.
Hotel Kickert *** in Mettendorf is een traditioneel familiehotel dat in deze kerstperiode nog sfeervoller is ingericht. In het restaurant van dit gezellige hotel gaan
we kunnen genieten van landelijke, klassieke, alsook exclusieve gerechten … daar
zorgt de eigenaar persoonlijk voor. Er is een lift, kegelbaan, een binnenzwembad,
sauna, solarium, een grote tuin met terras en een Wirtsstube (café). Alle ruime
kamers zijn voorzien van douche, wc en tv.
Extra’s inbegrepen: welkomstdrink en alle uitstappen.
Afreisdatum: vrijdag 4 december 2020
Prijs volpension:
Getrouwheidskaart of 60+:
Toeslag éénpersoonskamer:

3 dagen
€ 295
€ 280
€ 24
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a Hoteldiensten (halfpension = avondmaal + logies + ontbijt
Volpension = avondmaal + logies + ontbijt + middagmaal)
lopen vanaf de eerste avond (behalve waar anders vermeld).
a Centrale vertrekplaats is steeds te Lebbeke, D’ Helst 23 (gratis parkeermogelijkheid).
Onderweg opstappen is mogelijk (maar enkel na ons akkoord).
a Bij inschrijving of op aanvraag ontvangt u ons gedetailleerd reisprogramma.
a In de autocar worden vaste plaatsen toegekend volgens inschrijvingsdatum.
U bent pas ingeschreven na het betalen van een voorschot (€ 100/ persoon met
uitzondering van onze cruises: zie gedetailleerde programma’s)
a Terugkerende klanten van onze buitenlandse reizen bekomen automatisch het
“Getrouwheidskaart” statuut.
a Getrouwheidskaart- en 60+ kortingen staan vermeld bij iedere reis. Kinderen (tot 12
jaar) bekomen een korting bij overnachting op de kamer van 2 volwassenen (apart te
berekenen).
a Groepen vanaf 10 personen worden gratis opgehaald (op 1 verzamelpunt).
a Officiële reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen zijn van toepassing en
gratis te bekomen, zie www.clv-gr.be
a De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt bepaald:
- Voor een annulering meer dan 60 dagen voor vertrek: € 25
- Voor een annulering vanaf 60 tot en met 30 dagen voor vertrek: 20 % van de totale
reissom met een minimum van € 25
- Vanaf 29 tot en met 14 dagen voor vertrek: 40 % van de reissom (min. € 25)
- Vanaf 13 tot en met 7 dagen voor vertrek: 60 % van de reissom (min. € 25)
- Vanaf 6 dagen voor vertrek: 80 % van de reissom (minimum € 50)
- In geval van niet aanmelding bij vertrek: 100 % van de totale reissom.
Opmerking: andere voorwaarden voor Cruises: zie gedetailleerde beschrijvingen!
a Een Annulering- en reisbijstandsverzekering van PROTECTIONS komt op € 5,- per
persoon per dag en voor reizen tot € 950 per persoon.
Voor reizen vanaf € 950 per persoon: enkel annulering = 4,50 % op de totale reissom,
Annulering- en reisbijstandsverzekering = 6% op de totale reissom.
De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: Annulering: € 25 per persoon
(maximum € 50 per dossier), medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50)
Waarborgen:
- Annulering door ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner, een
familielid tot in de 2e graad of reisgezel, dekking van chronische of reeds bestaande
ziekte (zie voorwaarden), echtscheiding of feitelijke scheiding, …
- Reisbijstand personen: medische kosten, nabehandelingskosten, repatriëring,
vervroegde terugkeer, …
- Beschadiging en diefstal bagage
- Compensatiereis.
Bij afsluiten van een verzekering (of op aanvraag) ontvangt u alle details van de
voorwaarden van PROTECTIONS (Reisverzekeraar i.s.m. Touring)

REIZEN DE VRIENDT
D’ Helst 23
9280 Lebbeke
tel 052/36.58.58
fax 052/35.28.38
info@reizendevriendt.be
www.reizendevriendt.be
IBAN: BE02 4330 1880 0140
BIC: KREDBEBB
Vergunning: C 3267
ON-nr.: 0462.283.786
Bezoek ons op

,

Alle werkdagen open:
van 9u tot 12u
en van 13u30 tot 18u
Zaterdag open:
van 14 december 2019
t.e.m. 22 februari 2020:
van 9 tot 12u

AT

Reizigers die mooie reisfoto’s hebben, mogen ons die altijd doormailen.
Wij plaatsen een selectie ervan op onze website www.reizendevriendt.be
en op onze facebookpagina. Reisverslagen zijn ook steeds welkom.

T

EST

ALS

RA

OPWIJK 

STE

EN

LA

W

NG

E

A
OP
EG

N
MIN
 RICHTING DENDERMONDE

EN LEBBEKE CENTRUM

RICHTING ASSE
EN BRUSSEL 

BRUSSELSESTEENWEG

INDUSTRIEZONE
D’HELST

N411

INN

EST

T
RAA

N47

TE M
KOR

Aangesloten bij het
Garantiefonds Reizen
- verzekering tegen
insolvabiliteit. Vraag
informatie bij uw
reisbureau of bij het
Garantiefonds zelf:
Garantiefonds Reizen
Dobbelenberg
Metrologielaan 8
1140 Brussel
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