
Verrassingsreis onder vrienden van “De Vriendt”

Een tof dagje uit naar een onbekend reisdoel met inbegrepen: de autocarreis,  
het ontbijt, het middagmaal, het avond maal en een bezoek met proevertjes.

Dinsdag 4, donderdag 6, donderdag 13 en zaterdag 15 april 2023 | Vertrek: 8 uur – terug: 20 uur | Prijs: € 60

OPENDEUR 2023 
Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2023

13u30 à 13u45: vertrek aan Reizen De Vriendt: onze luxebussen pendelen naar de vlakbij 

gelegen feestzaal Kletterhof in Lebbeke (ter plaatse is er geen parking mogelijk).

Ontvangst met een glaasje bubbels en een knabbeltje.

Voorstelling van de reizen uit onze reisfolder 2023.

Mogelijkheid tot boeken met vroegboekkorting.

Tussendoor wordt u een koffie en een stukje taart geserveerd.

Bijpraten onder reisgenoten met een gezellige dansnamiddag!

Vanaf 16u30 (tot 17u30) pendelen onze bussen terug naar onze firma.

Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2023 | Vertrek: 13.30 uur – terug: 17.30 uur | Prijs: € 12

Op voorhand in te schrijven en te betalen met vermelding van de datum ! 
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt ! (reservedag: woensdag 8 februari 2023)

Dagje aan Zee: De Panne

Een dagje aan zee met voor elk wat wils; een deugddoende wandeling, winkelen, genieten op een terrasje of er 
een bedevaart van maken (iedere 13de is er de gebedsdag voor Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans).

Elke 13de van de maand van mei tot en met september 2023
Vertrek 7 uur – terug 19 uur | Prijs: € 25 | Kinderen tot 16 jaar: € 20

D’Helst 23 te 9280 Lebbeke - tel 052/36.58.58
info@reizendevriendt.be www.reizendevriendt.be - C 3267

Ter Duinen Koksijde… en uitwaaien aan zee!

Culinair genieten bij topchefs van morgen in hotelschool “Ter Duinen” te Koksijde. Hoofdleverancier van sterrenchefs: 
Peter Goossens, Geert Van Heck, Piet Huysentruyt en vele andere ! Welkomstdrink, voorstelling, receptie, keuken
bezoek en gastronomisch viergangen diner met aangepaste wijnen. Nadien nagenieten in het gezellige Nieuwpoort.

Woensdag 15 maart & Woensdag 22 maart 2023 | Vertrek: 9 uur – terug: 19 uur | Prijs: € 86

DAGREIZEN 2023



Kreeftenfestival 

Kom kennis maken met de gastvrijheid van de Vlaamse Ardennen en laat je gastronomisch in de watten 
leggen met een prachtig kreeftenmenu: 2 hapjes – kreeft Belle Vue – kreeftensoep – kreeft in de oven 

met rijst of frietjes en dessert. Na deze lekkere maaltijd geven we nog wat vrije tijd in Aalst.

Woensdag 31 mei & Woensdag 7 juni 2023  | Vertrek: 11 uur – terug: 19 uur | Prijs: € 62

Palingfestival & Oostende

Genieten van “Paling naar believen” met keuze uit vier verschillende soorten: in ’t groen, gebakken, in roomsaus 
of met kreeftensaus. Namiddaguitstap naar Oostende. Gelieve uw menukeuze door te geven bij de inschrijving!

Zaterdag 23 september 2023 | Vertrek 10 uur – terug 19 uur | Prijs: € 52

Mosselreis Philippine & Sluis

Philippine is al vele jaren beroemd voor de exclusieve bereiding van de Zeeuwse mosselen. A volonté…overheerlijke 
Goudmerk mosselen. Na het diner nog vrije tijd in Sluis. Alternatief voor de mosselen: steak of vispannetje. 

Zaterdag 7 oktober 2023 / Dinsdag 10 oktober / Zaterdag 14 oktober / Zaterdag 28 oktober 2023
Vertrek om 10u00  -  Terug om 19u00 | Prijs: € 53

Grill à volonté & Gent

Een “Genieters dagreis” met een “Butler Grill à volonté menu” in Deinze: soep, butlerspie gebakken door de chef à 
volonté, gemengde keuze, pasta, aardappel in de pel, rijst, koude patatjes, groentjes, koude en warme sausjes, 
dessert buffet: taarten, frangipane, gâteau, profiteroles, confituur, brésilienne, éclair, mousses (choco, kokos, praliné, 
mokka), flan caramel, sabayon, stracciatella en koffie of thee. Vrij bezoek aan het levendige centrum van Gent.

Donderdag 9 november 2023 | Vertrek 10 uur – terug 19u00 | Prijs: € 54

Algemene voorwaarden dagreizen:
 - de ééndagsreizen dienen binnen de 14 dagen na inschrijving volledig betaald te zijn.
 - opties zijn maximum 14 dagen geldig. 
 - bij annulering van een dagreis rekenen we onderstaande kosten aan:

 • van 30 tot en met 15 dagen voor vertrek: een vergoeding gelijk aan 20 % van de reis
 • van 14 tot en met 8 dagen voor vertrek: een vergoeding gelijk aan 50 % van de reis
 • van 7 tot en met 1 dag voor vertrek: een vergoeding gelijk aan 75 % van de reis
 • annulering op de dag van vertrek of bij afwezigheid bij vertrek: een vergoeding gelijk aan 100 %

Kerstmarkt Rijsel

In het hart van Rijsel vormen meer dan 90 chalets de kerstmarkt… Plaatselijke ambachtslieden en winkeliers, 
maar ook uit andere streken van Frankrijk en Duitsland, bieden originele en sympathieke cadeauideeën: 
streekproducten, kerstversiering, sieraden, glühwein, wafels, peperkoek, houten voorwerpen...een topper!

Zaterdag 9 december 2023 | Vertrek: 9 uur – terug: 20u00 | Prijs: € 28 | Kinderen tot 16 jaar: € 22


