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20 - 24 april
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Valencia

24 - 27 april
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Kreta

9 - 16 mei
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Fietsvierdaagse

Turnhout

10 - 13 mei
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Fietsweek

Utrechtse Heuvelrug

4 - 11 juli
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Kamperen

Loire-Atlantique

4 - 13 september

Autocarvakanties
10

Oostenrijk

Pitztal

8 - 15 februari

11

Italië

De Magische Meren

25 mei - 1 juni

12

Duitsland

Heidelberg en Rhein-Neckar

7 - 13 juni

13

Nederland

Walcheren

28 september - 1 oktober

14

Duitsland

Spessart

30 augustus - 6 september

Vliegvakanties
16

Portugal

Algarve

14 - 21 maart

19

Spanje

Costa de la Luz

3 - 10 mei

21

Griekenland

Zakynthos

21 - 28 mei

22

Griekenland

Kos

12 - 19 september

23

Italië

Venetië en Veneto

15 - 22 september

24

Egypte

El Gouna

19 - 26 september

17

Bestelbon

28

Bestelbon

29

Algemene voorwaarden

Een goede vakantie is aangepast aan jouw mogelijkheden. Omdat de groep 55+ heel divers is, hebben
we een ruim aanbod. Om je beter in te laten schatten of een vakantie binnen jouw mogelijkheden ligt,
geven we per vakantie een beoordeling van de ‘moeilijkheidsgraad’.

LICHT

Deze periode vergt weinig mobiliteit. De verplaatsing naar de
bestemming duurt maar enkele
uren. Het programma-aanbod
ter plaatse is heel vrijblijvend.
De aangeboden activiteiten
vergen ook een beperkte inspanning (een korte wandeling,
een quiz,...).
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MATIG

Deze periode vergt wat meer inspanning. De verplaatsing naar
de bestemming is een halve dag
of langer. Het programma-aanbod vraagt wat meer mobiliteit.
Een daguitstap met een stadswandeling wordt bv. afgewisseld
met een ‘rustdag’.

ZWAAR

Deze periode is geschikt voor dynamische 55+. Je tijd is goed gevuld met activiteiten. Het is bijna
vanzelfsprekend dat iedereen
deelneemt aan het programma
(er is bv. een middagmaal voorzien tijdens de daguitstappen en
niet in het hotel,…).

Nieuwpoort Sandeshoved

Oostende Vayamundo

In Nieuwpoort-bad is het fijn vertoeven. Je kan er rustig
wandelen op de zeedijk, op het staketsel of door de villawijk in de duinen.

Oostende is de badstad bij uitstek. Wandel je graag op
de dijk of verken je liever de vele bezienswaardigheden?
Kom het ontdekken!

Hotel

Hotel

Het hotel beschikt over twee types logies:

Voor de maaltijden ben je welkom in het zelfbedieningsrestaurant, waar een uitstekende kok een ruime en gevarieerde keuze voorstelt.

De ligging van hotel Sandeshoved op de verkeersvrije
zeedijk van Nieuwpoort-bad én langs de gezellige winkelstraat, is zeker een troef. De maaltijden zijn verzorgd én je
kan altijd wel iets kiezen wat je lust.
•
•

kamers met eigen sanitair (basisprijs)
studio’s met eigen sanitair en een keukentje. De
studio’s kunnen gebruikt worden door drie of meer
personen aan dezelfde prijs als een kamer.

Wie een studio wenst voor twee personen betaalt een
meerprijs. Gelieve op je inschrijvingsformulier duidelijk te
vermelden of je een kamer of studio wenst.

Vayamundo is een ideaal vakantieoord voor senioren. Er
is een heleboel animatie zoals. aquagym, crea … Je logeert
in een studio of een appartement met ruime living, WC,
douche en TV.

Programma

Met de kusttram (halte tegenover het hotel) kun je richting
Oostende of Middelkerke. Je abonnement van De Lijn is
ook geldig op de kusttram.

Programma

Ter plaatse wordt een vrijblijvend programma voorgesteld
met uitstappen, wandelingen,
avondactiviteiten,…

20/06 - 27/06

12/06 - 19/06

(8d/7n)

Pr i js per persoon

29/08 - 5/09
(8d/7n)

€ 640 of € 625 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 98
Inbegrepen
• Busvervoer vanuit
Aarschot/Leuven
• Volpension van eerste tot
laatste middagmaal
• Tafeldrank
• Handdoekenset en
opgemaakte bedden bij
aankomst
• 1x handdoekwissel
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

(8d/7n)

Prijs per persoon
€ 658 of € 643 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 112

Niet inbegrepen
• • Hotelservice
• • Eventuele uitstappen
Moeilijkheid
• Licht
Begeleiding
• Firmin Schollen
(20/06 - 27/06)
• Lieve Debraekeleer
(29/08 - 5/09)

Inbegrepen
• Busvervoer vanuit
Aarschot/Leuven
• Verblijf in superiorkamers
• Volpension van eerste tot
laatste middagmaal
• 1 drankje bij de maaltijd
• Handdoekenset en
opgemaakte bedden bij
aankomst
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

Niet inbegrepen
• Andere dranken
• Eventuele uitstappen
Moeilijkheid
• Licht
Begeleiding
• Marie Anne Rommens
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Stijldans Oostende

Wandelmidweek altenahr

Hotel

Op de plaats waar de Ahr door een eng dal vloeit, ligt Altenahr. Volledig omgeven door beboste hellingen, rotsen
en wijnvelden.

Hotel Vayamundo is een ideaal vakantieoord voor senioren. Je logeert in een studio of appartement met ruime living, WC, douche en TV. Voor de maaltijden ben je welkom
in het zelfbedieningsrestaurant, waar een uitstekende kok
een ruime en gevarieerde keuze voorstelt.
Programma

Vayamundo heeft gemeenschappelijke zalen, een zwembad,… Je kunt in het gebouw zelf terecht om samen met
anderen te dansen. De dansleraars organiseren zowel
danslessen als gezellige dansmomenten. Het vakantiecentrum zorgt voor wat activiteiten (aquagym, een uitstap,…).
Een wandelingetje langs het strand of door de duinen kan
natuurlijk ook. Met de tram ben je zo in Oostende-stad of
een andere kustgemeente.

Hotel

Midden in het centrum van Altenahr ligt hotel “Ruland’ Het
is al sinds 1870 in handen van de familie Carnott. Dit hotel
beschikt over een hoofdgebouw en het ‘Brunnenhaus’. Alle
kamers zijn toegankelijk met de lift en uitgerust met het
nodige comfort. Je verblijft in volpension met ’s morgens
een ontbijtbuffet, ’s middags een koude lunch en ’s avonds
een driegangenmenu. Nadien is er nog de mogelijkheid
om na te praten.
Programma

Je vertrekt maandag om 9.30 uur met de bus in Leuven en
komt rond de middag aan in Altenahr. Je installeert je op
de kamer en maakt een verkenningswandeling.
De volgende dagen is er in de voormiddag een wandeling
van 4 à 5 km. In de namiddag kun je kiezen tussen een
wandeling van ongeveer 5 km of 10 km.
Woensdagnamiddag kun je meegaan naar Maria Laach. Je
brengt dan ook een bezoek aan
het gezellige Ahrweiler.

8/06 - 12/06
(5d/4n)

Pr i js per persoon

Prijs per persoon

€ 343 of € 328 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 64

€ 383 of € 368 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 40

Inbegrepen
• Verblijf in comfortkamers
• Verblijf in volpension
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Handdoeken
• Beddenopmaak
• Kameronderhoud
• Vervoer

4

Na het warme middagmaal op
vrijdag vertrek je terug naar
Leuven.

Moeilijkheid
• Matig
Begeleiding
• Dansleraars

Inbegrepen
• Busvervoer vanuit
Aarschot/Leuven
• Verblijf in volpension
van eerste tot laatste
middagmaal
• Busuitstap naar Maria
Laach
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

20/04 - 24/04
(5d/4n)

Niet inbegrepen
• Drank bij de maaltijden
Moeilijkheid
• Matig
Begeleiding
• Willy Dehaes
• Huguette Wuyckens

Citytrip Valencia
‘Valencia. Es la tierra de las flores de la luz y del amor.’ of
‘Valencia. Het is het land van bloemen van licht en liefde.’
Dit tekstfragment uit het wereldberoemde lied ‘Valencia’
geeft al een eerste indruk hoe mensen Valencia ervaren.
Valencia ligt aan de Costa del Azahar aan de Middellandse Zee en aan de rivier de Turia. Het is de geboortestad
van de paella, een van de bekendste gerechten uit de
Spaanse keuken. Valencia wordt ook wel de sinaasappelstad genoemd.

Bezienswaardigheden

(niet inbegrepen)
•
Het ‘Plaza de la Virgen’ met de Kathedraal en de Basiliek (ongeveer € 7, € 4,5 voor 65-plussers).
•

Het stadspark Jardin del Turia, een 9 km lang park
gemaakt in de drooggelegde rivierbedding van de
omgelegde Turia rivier. Een ware oase van groen, rust
en ontspanning.

•

Ciudad de las Artes y de las Ciencias (stad van kunst
en wetenschap). Dit moderne complex van 7 verschillende gebouwen is misschien wel hét hoogtepunt van
Valencia! Hier kunnen drie verschillende gebouwen
bezocht worden (ongeveer € 23 voor l’Oceanogràfic,
€ 6,20 voor het museum van de wetenschap; € 6,20
voor l’Hemisfèric met IMAX met nieuwste geluids- en
beeldtechniek).

•

Bezoek aan het paleis van Marquès de Dos Aguas.
Voormalig familiebedrijf van de markies in de jaren
1740 (ongeveer € 3, gratis voor 65-plussers).

•

La Lonja de la Seda is de vijftiende-eeuwse zijdebeurs
van Valencia. Dit gebouw toont de macht en weelde
aan van de kooplieden in het mediterrane gebied in
de vijftiende en zestiende eeuw (ongeveer € 2).

•

Uitstap met de trein naar Sagunto. Deze historische
stad ligt op 20 minuten van Valencia. Treinreis is mogelijk vanaf € 11.

Hotel

Hotel SH Inglés boutique is dé uitvalbasis om Valencia te
ontdekken. Dit elegante hotel is gehuisvest in een indrukwekkend 18e-eeuws paleis in het centrum van Valencia,
op 150 meter van de kathedraal. Het SH Inglés combineert
een karakteristieke en historische gevel met een klassiek
en continentaal interieur van edele houtsoorten en marmer. In het hele hotel is gratis wifi beschikbaar. Het ontbijt
wordt in buffetvorm aangeboden.

24/04 - 27/04
(4d/3n)

Pr i js per persoon
€ 597 of € 582 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 159
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug
• 10 kg handbagage
• 3 nachten in
viersterrenhotel SH Inglés
Boutique
• Verblijf in half pension
(inclusief drankje bij
avondmaal)
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de
vluchten

• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taksof veiligheidstoeslagen
• Ruimbagage (36 euro per
persoon voor 20kg h/t)
• CO2 compensatie: € 9,68
Moeilijkheid
• Zwaar
Begeleiding
• Chris Arron
Reisorganisator
• TUI
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Actief Kreta
Met enkele avontuurlijke kloofwandelingen op Kreta beleef
je Griekenland op z’n best. Vooral in het voorjaar als het
eiland een bloemenzee is.
Hotel

Het kleinschalig, gezellig en rustig May Beach viersterrenhotel ligt op 4 kilometer van het centrum van Rethymnon.
Na een excursie of na een wandeling kom je tot rust in de
sfeervolle tuin of aan het zwembad. Het strand is makkelijk
te bereiken via een smal paadje. We verblijven in all-in.
Programma

We bieden een actief programma aan waar je vrijblijvend
aan kan deelnemen (verplaatsingen en eventuele inkomprijzen niet inbegrepen).
•

Met het openbaar vervoer naar Rethymnon voor een
stadswandeling en een bezoek aan het Venetiaanse
fort. Nadien wandelen we via de lange promenade en
het strand terug naar ons hotel (8 kilometer, vlak).

•

Daarna wachten er drie korte pittige en avontuurlijke
kloofwandelingen:
• De steile, verticale wanden en de zeer smalle
stukken van de Imbroskloof (11 kilometer) zijn
indrukwekkend. Op de terugweg houden we nog
een fotostop aan het kasteel van Frangokastello
(dagexcursie).

• In de vallei van de watermolens maken we een
mooie wandeling (7 kilometer) naar het verlaten
dorp Míli. In de kloof is er veel stromend water en
veel groen (halve dag excursie).
• Een avontuurlijke wandeling met veel klauterwerk
door de spectaculaire Patsos kloof (7 kilometer)
waarbij we soms met aan de wand gemonteerde
kettingen of touwen ons evenwicht moeten bewaren.
Krijg je er niet genoeg? Schrijf je dan in om de beroemde
Samaria kloof te trotseren. Deze staat bekend als mooiste
en langste kloof van Europa (18 kilometer).
Belangrijk : De beschreven wandelingen zijn onderhevig
aan wijzigingen door weersomstandigheden. Ter plekke
wordt beslist wat door kan gaan.
Een dag geen zin om te wandelen? Of ben je geen wandelaar en ga je graag mee? Dan kan je toch de regio verkennen. Mogelijke excursies zijn o.a.: de hoofdstad Heraklion,
het Paleis van Knossos, en het
Venetiaanse Arcadi klooster.

9/05 - 16/05
(8d/7n)

Prijs per persoon
€ 812 of € 797 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 130
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven hotel
• 7 nachten in May Beach
viersterrenhotel
• Beperkte all inclusive
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de
vluchten
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• Excursies
• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taksof veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 15,94
(vrije keuze)
Moeilijkheid
• Matig tot zwaar
Begeleiding
• Ria Timmermans
Reisorganisator
• Sunweb

Fietsvierdaagse Turnhout
Hotel

Hotel ‘Corsendock Viane’ ligt op wandelafstand van het
centrum van Turnhout waar de fietser koning is. Een ideale
uitvalbasis voor prachtige fietsroutes.
Programma
Dag 1 65 km

We vertrekken met onze fiets in Averbode. Van hieruit
fietsen we naar Meerhout waar we een koffiestop houden.
Via Geel bereiken we het bosrijke Kasterlee waar we onze
‘bokes’ verorberen in het prachtig domein ‘De Putten’.
Daarna fietsen we richting Turnhout waar we inchecken.
Voor het avondeten wandelen we naar Brasserie Cafe Leffe
op de markt.

Dag 3 62 km
We flirten met de Belgisch-Nederlandse grens en volgen
een heel stuk van de smokkelaarsroute. Deze wordt met
info voorzien door grote felgekleurde klompen. Ter plaatse
krijg je het verhaal van de Ravelse pier en het beeld van
‘De vriendschap’ in Poppel te horen.
Dag 4 53 km
Onze laatste fietsdag brengt ons naar Herentals, de stad
van Rik van Looy. Op de Markt stillen we onze honger
waarna we verder fietsen naar Olen en Tongerlo. Tijd om
de échte ‘Tongerlo’ te proeven. De eindmeet is al in zicht.
We trekken verder naar de Norbertijnenabdij van Averbode
waar we in Het Moment de geestrijke drank van deze abdij
proeven en daarmee onze tocht afsluiten.

Dag 2 59 km
De bekende fietsroute ‘het Bels Lijntje’ start net buiten
Turnhout en brengt ons naar de grensgemeente Baarle-Hertog. Hier maken we tijd om iets te eten. We fietsen
een stukje door Nederland en keren terug via Hoogstraten,
de Kolonie en het asielcentrum voor illegalen in Merksplas.
Tot slot fietsen we door het park Carons Hofke om er enkele speciale kunstwerken te bewonderen.

10/05 - 13/05
(4d/3n)

Prijs per persoon
€ 312 of € 297 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 87
Inbegrepen
• Verblijf in Corsendonk
Viane in halfpension
• Toeristenbelasting
• Excursies zoals in het
programma beschreven
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

Niet inbegrepen
• • Drank bij de maaltijden
Moeilijkheid
• Zwaar
Begeleiding
• Valere Haesevoets
• Nicole Saenen
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Fietsweek Utrechtse Heuvelrug
In de op één na kleinste provincie van Nederland,
Utrecht, fietsen we op kronkelende paden, door pittoreske dorpen en prachtige duin- en heidegebieden. Nergens
kun je zo goed fietsen als op de Heuvelrug.

Tijdens onze fietstochten (van 50 tot 70 km per dag) passeren we pittoreske dorpjes, landgoederen en grotere steden
zoals de domstad Utrecht, de keistad Amersfoort en de
slotstad Zeist.

Hotel

Tussendoor kan je een ‘vrije fietsdag’ nemen en ‘sporen’
naar Amsterdam (40 min.), Nijmegen of Den Helder.

Midden in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug staat Hotel
Bergse Bossen. Het is omgeven door natuur, cultuur en
historie. Het hele hotel is gelijkvloers en alle kamers kijken
uit op het omliggende groen. We verblijven in vol pension.
Voor ’s middags is een picknick voorzien.

Een voorsmaakje van onze tochten:
•
Op de dag van aankomst verkennen we de omgeving
van Driebergen.
•

Via de Kromme Rijn fietsen we naar Utrecht, een
eeuwenoude universiteitsstad gebouwd rondom de
Domtoren.

•

Een andere fietstocht brengt ons naar de keistad
Amersfoort. De kunstwerken aan de kade, het huis van
Piet Mondriaan, het Huis met de paarse ruiten, een
straat met huizen gebouwd op de fundamenten van
de oude stadsmuur,…

•

We verkennen een stukje van de Hollandse Waterlinie, een belangrijke verdedigingslinie die over een
lengte van 85 km en 3 tot 5 km breed onder water kan
worden gezet.

•

Een fietstocht die net wat pittiger is dan de andere
routes: met cultuur, bossen en de Nederrijn waarbij de
Amerongse berg (69 m) de uitdaging vormt.

Programma

De provincie Utrecht kent een grote verscheidenheid aan
landschappen en rivieren (Rijn, Nederrijn, Kromme Rijn,
Eem, Lek,…). We verkennen al fietsend het bosrijke gebied
van de Heuvelrug, het landelijke Kromme-Rijngebied bekend om zijn fruitteelt, de Gelderse Vallei met zijn veeteelt
en het poldergebied van het Eemland.

4/07 - 11/07
(8d/7n)

Pr i js per persoon
€ 693 of € 678 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 105
Inbegrepen
• Vervoer met autocar
(met aanhangwagen
voor fietsen) vanuit regio
Aarschot/Leuven
• Verblijf in volpension
(picknick ‘s middags
inbegrepen)
• Excursies zoals vermeld in
het programma
• Toeristenbelasting
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
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Niet inbegrepen
• eigen fiets meenemen
Moeilijkheid
• Zwaar
Begeleiding
• Luc Govaerts
• Ria Timmermans

Kamperen Loire-Atlantique
Kampeer je graag in groep? Huur je liever een kampeerchalet en hou je ervan om in groep weg te trekken? Kom
dan mee naar de Loire-Atlantique.
Deze vakantie is mogelijk voor caravan en motorhome, een
kampeerhuisje kan je huren.
Waar de Loire de oceaan bereikt ligt ‘La Grande Brière’, een
moerasrijk regionaal natuurpark. Je kampeert in La Baule,
camping ‘La Roseraie’. Je kampeert in een aangename
omgeving en je kan elke dag vrijblijvend deelnemen aan
een activiteit in de directe of verdere omgeving. De nodige
verplaatsingen doe je met je eigen vervoer. Samen afspraken maken om te carpoolen ligt in onze genen. (Een idee
voor de mee-rijders: Taxi-stop vraagt een km-vergoeding
van 9 cent per km en per persoon.)
Programma

Voldoende liefhebbers? Petanque, gemeenschappelijke
BBQ, aperitiefmomentjes,...
Ons definitief programma maken we samen. Heb je zin om
mee te gaan? Dan nodigen we je graag uit op een informatie- en programmatienamiddag op 21 januari 2020 om 14
uur in het CM Leuven, Platte Lostraat 541, Kessel-lo. Geef
mee vorm aan jouw kampeervakantie!
Enkele gegevens:

Je rijdt op eigen tempo naar La Baule, vanuit Leuven is dat
ongeveer 800 kilometer. De meesten onder ons zullen een
tussenstop camping zoeken. We geven vooraf nog enkele
mogelijke adressen voor een tussenstop.
Je bent welkom op camping ‘La Roseraie’ vanaf 4 september 2020 om 14 uur.

(vrijblijvend)
Natuur en minder bekende historische steden

Je maakt kennis met de prachtige kust aan de Loiremonding: de Côte Sauvage van La Baule tot Le Croisic en La
Turballe. Het oude stadje Guérande ligt hier heel charmant
even in het binnenland. Wandelen en fietsen is steeds
mogelijk. Je maakt een rondrit in het natuurpark van ‘La
grande Brière’ en waarom zou een boottochtje ontbreken?
Karaktervolle steden en hedendaags technische wonderen

Een speciale havenstad eist je aandacht. Bij een stadsbezoek aan Saint-Nazaire staat niet alleen het Duitse duikbotencomplex van de Tweede Wereldoorlog in de kijker, ook
de duikboot ‘l’Espadon’ verwacht je in zijn binnenste. Als
kers op de taart kun je het assemblagefabriek van Airbus
bezoeken. Ben je ook benieuwd hoe deze vliegtuigen gemaakt worden?
Andere prachtsteden, vroegere machtscentra van Bretagne

Nantes, de laatste hoofdstad van het onafhankelijke
Bretagne, bekijk je met een toeristisch treintje: het hertogelijk paleis, de kathedraal, het oude en gerenoveerde
centrum. Hierna maak je een begeleide wandeling. In
Vannes wandel je langs eeuwenoude stadsmuren en snuif
je de Bretoense sfeer op.

Prijs per persoon
Voor een verblijf in een cottage:
€ 415 of € 400 (CM-lid)

4/09 - 13/09
(10d/9n)

Voor een kampeerplaats:
€ 292 of € 277 (CM-lid)
Inbegrepen
• Verblijfstaks
• Excursies zoals vermeld in
het programma
• Welkomstdrink
• Afscheidsdiner
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

Niet inbegrepen
• Vervoer
• Maaltijden (behalve het
afscheiddiner)
Begeleiding
• Walter Pauwels
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Pitztal Oostenrijk
De uitgestrekte Oostenrijkse berglandschappen zien er in
de winter totaal anders uit dan in de zomer. Voel je een
koning te rijk tijdens deze unieke wintervakantie in het
Pitztal (Oostenrijk).

Programma

Hotel

We bezoeken Innsbruck de hoofdstad van de deelstaat
Tirol en het verkeersvrije centrum van Serfaus.

Viersterrenhotel Arzlerhof ligt op een zonnig plateau en is
volledig omgeven door een indrukwekkend landschap. Je
start de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet, tussen 14 en
17.30 uur kan je genieten van koeken en een snackbuffet
(drank niet inbegrepen), ‘s avonds word je verwend met
een vijfgangenkeuzemenu of een themabuffet.
Tip: Maak eens gebruik van het panorama zwembad en/of
de curlingbaan.

We starten met een hoogtepunt: de Fasnacht in Imst, erkend door UNESCO (ongeveer 8 euro). Je kan slechts om de
4 jaar genieten van deze schitterende gemaskerde optocht.

In het mondaine Seefeld kunnen we ons laten rondrijden
in een slee of een paardenkoets (ongeveer 12 euro). Liever
een wandeling rond het meer of kuieren in de stad? Geen
probleem, aan jou de keuze.
Een skigebied bezoeken, genieten van een ‘après-ski‘ of je
wagen aan een wandeling met sneeuwraketten is een must
in de winter. In het skigebied Hochzeiger kan het allemaal
(ongeveer € 40 voor lift, sneeuwraketten en lesgever - lift
alleen kan ook).
In het Ötztal maken we een lichte wandeling. Misschien ligt
de hoogste waterval van Tirol er bevroren bij. Een stop in
Ötz is een mooie afsluiter van deze dag.
Liever skiën of langlaufen? Er rijdt een skibus (gratis) naar
de Hochzeiger en naar de Pitztaler Gletscher. Modern
skimateriaal kan in het hotel tegen betaling uitgeleend
worden.

8/02 - 15/02
(8d/7n)

Prijs per persoon
€ 718 of € 703 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 108
Inbegrepen
• Busvervoer vanuit
Aarschot/Leuven
• 7 nachten in
viersterrenhotel Arzlerhof
• Volpension
• Verblijfstaks
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
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Niet inbegrepen
• Toegangsgelden tijdens
excursies
Moeilijkheid
• Matig
Begeleiding
• Luc Govaerts
• Ria Timmermans

De magische Meren Italië

Lago Maggiore, Lago di Como, Lago d’Orta
Gezellige, mooie stadjes zoals Stresa, Locarno, Como, Bellagio,... Tropische planten en palmbomen, adellijke villa’s
en paleizen, saffierblauw water en romantische eilandjes
tussen groene bergwanden. Echte toeristen weten dat het
over de Noord-Italiaanse meren gaat.
Hotel

Stadshotel Dei Tigli in Lido di Camaiore bij Angera aan
Lago Maggiore heeft een mooie tuin met terras. Het ligt
250 meter van het meer met eigen privéstrand. De kamers
zijn stijlvol en klassiek ingericht. Er is een lift, bar, restaurant, een zonneterras op het dak, gratis fietsen en een
pendeldienst.

25/05 - 01/06
(8d/7n)

Pr i js per persoon
€ 1044 of € 1029 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 125
Inbegrepen
• Busvervoer vanuit
Aarschot/Leuven
• Verblijf in hotel Dei Tigli
• Volpension (drank
inbegrepen: ¼ wijn en ½
water)
• Welkomstdrank
• Bezoek wijngoed met
wijndegustatie en typische
producten in Ghemme
• Nederlandstalige gids
tijdens de excursies en
wandelingen volgens het
voorgesteld programma
• Luisterapparaatjes tijdens
de excursies
• Bootexcursie Borromese
eilanden
• Boot eiland S. Giulio Orta-Meer

• Boot Tremezzo-BellagioTremezzo
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Toegangsgelden tijdens
excursies (ongeveer € 25)
• Verblijfstaks
Moeilijkheid
• Matig tot zwaar
Begeleiding
• Edgard Van Roy
Reisorganisator
• PanTour

Programma
Dag 1

Na een lange busreis kom je aan bij het Maggioremeer waar
je met een welkomstdrankje wordt ontvangen in het hotel.
Je kan nadien nog deelnemen aan een korte avondwandeling
Dag 2

Boottocht op Lago Maggiore met gids vanuit Stresa voor een
excursie naar de Borromese eilanden. Nadien vrije tijd in
stadje Stresa.
Dag 3

Bezoek met gids aan het Lago d’Orta, Orta en nadien een
boottochtje naar het eilandje San Guilio. De romaanse
basiliek heeft mooie fresco’s. Na de lunch rijden we naar de
wijnstreek van de Colline Novaresi. We bezoeken in Ghemme
een wijngoed met bijhorend een wijndegustatie.
Dag 4

We gaan op daguitstap naar Milaan. We bezoeken de kathedraal Santa Maria Nascente, Piazza Duomo, het Castello
Sforzesco en de Galleria Vittorio Umberto II. Na de lunch is
er vrije tijd voor shopping en/of een terrasje.
Dag 5

Een dagje vrij in ons hotel om te genieten van de hotelfaciliteiten. We plannen vrijblijvend een bezoekje aan het
stadscentrum bij het meer of nog een kort boottochtje.
Dag 6

Bezoek met gids aan het meer van Como: in Tremezzo
bezoeken we ‘Villa Carlotta’. Daarna een boottocht naar het
pittoreske en bekende stadje Bellagio (wandeling en lunch).
Verderop een bezoek aan het stadje Como, rijk aan historische gebouwen.
Dag 7

Bezoek aan Arona, de Piazza del Populo, Villa Ponti en het
historisch centrum. Na de lunch in het hotel heb je vrije tijd.
Dag 8

Na een vroeg ontbijt pakken we onze koffers en kunnen we
weer huiswaarts vertrekken.
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Heidelberg en Rhein-Neckar Duitsland
Heidelberg is voor velen de meest romantische stad van
Duitsland, omringd door wijngaarden en bossen en met
een kasteelruïne hoog boven de stad. De typische sfeer
van deze stad oefent nog steeds een enorme aantrekkingskracht uit op de duizenden toeristen die haar jaarlijks bezoeken.

Programma

•

Natuurlijk staat er een uitgebreid bezoek aan Heidelberg op het programma; een namiddagwandeling
door het oude centrum, een bezoek aan het slot, een
boottocht op de Neckar en voldoende vrije tijd om te
genieten van deze fantastische stad.

Ook de omliggende Rhein-Neckar regio is heel aantrekkelijk. Op cultureel vlak heeft deze streek heel wat te bieden.
Daarnaast is het gezellig slenteren in de typische, kleinere
stadjes van de regio.

•

Culturele hoogtepunten zijn een wandeling door de
stad Speyer met zijn beroemde dom en crypte, sinds
1981 Unesco Werelderfgoed.

•

Worms staat bekend als de “Stad van de Religies”. We
gaan op verkenning naar wat de Joden, de Protestanten en de Katholieken ons hebben nagelaten.

•

Nog een parel op de Unesco Werelderfgoedlijst is de
Abdij van Maulbronn, het best bewaarde middeleeuwse monastiek complex ten noorden van de Alpen.

•

In Bruchsal word je rondgeleid in het prachtige barokke slot uit de 18de eeuw.

•

De kasteeltuin van Schwetzingen staat bekend als één
van de mooiste tuinen van Duitsland.

•

Bezoek aan typische Duitse stadjes waar het gezellig
flaneren is tussen de oude vakwerkhuizen (zoals Mosbach en Bad Wimpfen).

Hotel

Je verblijft in het Leonardo Viersterrenhotel Heidelberg-Walldorf. De kamers hebbent airco en een koelkast,
badkamer met haardroger, restaurants, lounge, bar, wellnesscentrum, binnenzwembad en openluchtzwembad.
Gratis Wi-Fi in het hele hotel. Het hotel verzorgt het ontbijt en het avondmaal. De middaglunches op verplaatsing
zijn inbegrepen in de prijs.

7/06 - 13/06
(7d/6n)

Prijs per persoon
€ 911 of € 896 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 255
Inbegrepen
• Busvervoer vanuit
Aarschot/Leuven
• 6 nachten in Hotel
Leonardo Walldorf in
halfpension
• 7 middagmalen
• Excursies zoals in het
programma beschreven
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
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Niet inbegrepen
• Drank bij de maaltijden
Moeilijkheid
• Matig
Begeleiding
• Christiane De Moor
• Angele Uytterhoeven

Walcheren Nederland
Hoor je het liedje ‘Als de klok van Arnemuiden’ van de
Havenzangers? Sluit dan even je ogen en droom weg. Het
rustige vissersdorpje ligt in Walcheren en is perfect voor
iedereen die van rust en natuur houdt.

Na het diner kun je elke avond deelnemen aan een leuke
en vooral verrassende avondactiviteit. Zorg dat je erbij
bent als je er graag eens tussen uit wil!

Walcheren is een overwegend landelijke regio met als
hoofdplaats Middelburg. Ook de bekende havenstad Vlissingen maakt deel uit van het schiereiland. Dorpjes zoals
Breskens, Veere, Domburg, Zoutelande, Dishoek, Koudekerke, Serooskerke, Vrouwenpolder,… spreken tot de verbeelding en zijn zeker een bezoek waard.

Net achter de duinen, tussen levendige badplaatsen Westkapelle en Zoutelande, ligt het prachtig viersterren hotel
Fletcher Zuidertuin Beach. In de sfeervolle lounge voel je
je direct thuis. De meeste kamers hebben een terras of
balkon met een schitterend uitzicht op de duinen. Een verwarmd buitenbad (tot 30 september), een sauna, solarium,
een jeu de boules baan,...

Behalve deze gezellige gemeentes telt Walcheren ook
speciale bezienswaardigheden. Denk maar aan de Veerse
Gatdam waardoor het Veerse Meer ontstond, het Arsenaal
of piratenmuseum, de Boulevard van Vlissingen, de vuurtoren van Westkapelle, het Polderhuis, de witte molen van
Veere, Museum Terra Maris,...

Hotel

28/09 - 1/10
(4d/3n)

Prijs per persoon
€ 401 of € 386 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 34
Inbegrepen
• Busvervoer vanuit
Aarschot/Leuven
• Verblijf in Fletcher
Zuidertuin Beachhotel in
halfpension
• Toeristenbelasting
• Excursies zoals in het
programma beschreven
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

Niet inbegrepen
• Drank bij de maaltijden
Moeilijkheid
• Matig
Begeleiding
• Chris Arron
• Valere Haesevoets
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Spessart Duitsland
Dit jaar geen Oostenrijk of Frankrijk. Voor de nieuwe
regioreis verzamelden we de mooiste excursies in Räuberland.
De ‘zeven dwergen’ (of zijn het ‘zeven geitjes’?) sleutelden
aan een fantastisch programma met veel variatie:
•

een bosrijk natuurpark in het hart van Europa

•

stadjes met schitterende vakwerkhuisjes

•

kastelen

•

abdijen

•

tuinen

•

wandelingen

•

een wijnproeverij

•

een kuuroord

•

een boottocht

•

een toeristisch treintje

•

een oude smederij in werking

•

musea

•

...

Het is aan jou om te kiezen uit heel wat uitgestippelde
dagexcursies. Al deze excursies zijn inbegrepen, eventuele
inkomgelden, boottocht, treintje, wijnproeverij… zijn nog te
betalen.
De troeven van onze regioreis blijven hetzelfde. Dit betekent dat je zelf je eigen programma samenstelt (keuze in
overvloed). Een comfortabel verblijf, een gezellige groepssfeer en een team van enthousiaste reisbegeleiders zijn
alvast aanwezig.
Hotel

De goedlachse chef van hotel Jägerhof in Weibersbrunn
staat garant voor een prima verblijf. In de ochtend geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet zodat je helemaal
klaargestoomd bent om de omgeving te verkennen. ’s
Avonds kan je genieten van een heerlijk viergangenmenu.
Excursies

Hou je van iets grotere steden? Dan zijn deze excursies
misschien wat voor jou:

30/08 - 6/09
(8d/7n)

•

Würzburg met haar fraaie bisschoppelijke Residentie
(UNESCO werelderfgoed) is gelegen aan de rivier de
Main.

•

Darmstadt bevat fraaie architectuur en je kan er het
laatste grillige bouwwerk van Hundertwasser bewonderen.

•

Aschaffenburg met haar imposante Renaissancepaleis, Pompejanum en Stiftsbasiliek bekoort de meest
veeleisende reiziger.

•

Bad Kissingen is een kleinere, mondaine en levendige
stad met het bekendste kuuroord van Duitsland. Je
wordt ondergedompeld in een wereld van geneeskrachtige bronnen, modder en zoutwater.

Pr i js per persoon
€ 729 of € 714 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 140
Inbegrepen
• Busvervoer vanuit
Aarschot/Leuven
• Verblijf in hotel Jägerhof in
halfpension
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Toegangsgelden tijdens
excursies
• Verblijfstaks
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Moeilijkheid
• Matig
Begeleiding
• Chris Arron
• Christiane De Moor
• Luc Govaerts
• Nicole Saenen
• Ria Timmermans
• Guido Van Elsen
• Agnes Wittemans

Een dansavond
met livemuziek,
een galamenu, een
verrassingsavond, ...

Extra’s
Een namiddag vol
koffie, thee, koeken
en taart!

Hou je van kleinere stadjes? Met schitterende vakwerkhuisjes en wat extra in de omgeving? Maak dan je keuze
uit dit lijstje:
•

Michelstadt, met haar houten stadhuis, is de grootste
stad in het Odenwald.

•

Lohr, vol sfeer en gezelligheid, is de stad van Sneeuwwitje en bezit een sprookjesachtig slot.

•

Wertheim, een romantische en historische stad, ligt
aan de monding van de Tauber in de Main.

•

Miltenberg, vol middeleeuwse charme, nodigt uit tot
een boottochtje.

•

Seligenstadt is een schilderachtig stadje met een barokke abdij en prachtige tuinen.

Je kan ook volop genieten van de mooie natuur (loofbossen, wijngaarden, rivieren,…) door te kiezen uit onze 6 wandelingen (tussen 9 en 15,5 kilometer). Ze worden telkens
gecombineerd met een bezoek aan een bijzondere stad
of stadje (Bad Kissingen, Würzburg, Veitshochheim, Lohr
am Main, Miltenberg, Bürgstadt, Aschaffenburg) of aan een
andere bezienswaardigheid (waterburcht).

Een fotozoektocht
rond het hotel

Je kan volop genieten van de
de mooie natuur: loofbossen,
wijngaarden, rivieren,...

De kers op de taart? Eén namiddag word je verwend met
koffie/thee en koeken/taart. Die dag zijn we allemaal rond
15.30 uur in het hotel.
Extra’s? Welkomstdrink, een dansavond met livemuziek,
een galamenu, een verrassingsavond, een fotozoektocht
rond het hotel en een quizavond.
Wil je een actieve vakantie of een cultureel aanbod? Hou
je van de natuur of wil je rustig genieten van de sprookjesachtige regio? Er is voor iedereen wat wils!
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Algarve Portugal
De Algarve is geliefd bij overwinteraars vanwege het zachte klimaat en de overweldigende hoeveelheid zon, ook
in de winter. Daarnaast roemen medici de gezonde lucht
in de Algarve, door de afwezigheid van industrie, en de
voortdurende verversing van lucht vanuit de oceaan.

Op korte loopafstand vind je al het lange, goudgele zandstrand waar je heerlijk kunt ontspannen en genieten van
de heldere zee. Bij het hotel zelf is het ook prima vertoeven. Er is een fijn zwembad waar de zonnebedjes met
parasols al voor je klaar staan. Je verblijft hier all-in.

De prachtige zandstranden liggen soms verborgen achter
een kliff en de roodachtige tinten zorgen voor een romantsiche toets. Je waant je in een andere wereld! Ook de
dorpen of stadjes zijn een bezoek waard denk maar aan
Albufeira, Faro, Loulé, Alte, Sagres,… hier geniet je van de
gastvrijheid van de gewone Portugees!

Programmamogelijkheden

Hotel

•

Een boottocht langs de grotten en de kust van Albufeira naar Benagil.

•

Lagos Sagres tour vanuit Albufeira.

•

Vilamoura en zijn jachthaven; indrukwekkend toeristisch complex van de jaren ‘70.

Victoria Beach hotel situeert zich tussen Albufeira en Villa
Moura, meer bepaald in Olhos d’Agua. Het hotel werd
volledig in een nieuw jasje gestoken. Het is geen mastodont en de kamers zijn eigenlijk studio’s, lekker ruim. Het
ligt in een prachtige, rustige omgeving en is omgeven met
pijnbomen.

(vrijblijvend)
•
Onbekende Algarve: een rondrit door het binnenland
met een bezoek aan de oude Moorse stad Silves, het
stadje Loulé met zijn oosterse zigeunermarkt, het
ommuurde Faro,…

14/03 - 21/03
(8d/7n)

Prijs per persoon
€ 647 of € 632 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 90
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Victoria
Beach Hotel
• All inclusive
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de
vluchten
• Eventuele verblijfstaks
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• Eventuele brandstof-, taksof veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 13,52
• Excursies
Moeilijkheid
• Licht
Begeleiding
• Valere Haesevoets
Reisorganisator
• Sunweb

BESTELBON

Verkooppunt OOST-BRABANT
Per bestemming staat onderaan welk verkooppunt
Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo
verantwoordelijk is. Stuur deze bestelbon naar hun
016 35 96 87
adres dat je vindt op blz. 4.
oostbrabant@okra.be

www.okra.be/reizen
OKRA vzw, btw: BE 0412 022 346

BESTEMMING ......................................................................... van .......... / .......... tot .......... / .......... / ..........
DEELNEMER 1

DEELNEMER 2

Naam: .........................................................................................................

Naam: .........................................................................................................

(Officiële) voornaam: .............................................................................

(Officiële) voornaam: .............................................................................

Straat en nr.: .............................................................................................

Straat en nr.: .............................................................................................

Postnr.: ............... Woonplaats: ..............................................................

Postnr.: ............... Woonplaats: ..............................................................

Tel.: ..................................... Gsm: .............................................................

Tel.: ..................................... Gsm: .............................................................

E-mailadres: ..............................................................................................

E-mailadres: ..............................................................................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................

IBAN-rek.-nr.: ............................................................................................

IBAN-rek.-nr.: ............................................................................................

Identiteitskaartnr.:

Identiteitskaartnr.:

5 9

-

-

5 9

-

-

vervaldag: ...................................................................................................

vervaldag: ...................................................................................................

OKRA-lidnummer: ...................................................................................

OKRA-lidnummer: ...................................................................................

CM-ziekenfondsklever
voor het verkrijgen van € 15 CM-korting

CM-ziekenfondsklever
voor het verkrijgen van € 15 CM-korting

KaMERKEuzE (duid aan)

❏ Dubbelkamer voor 2 personen (1 tweepersoonsbed)
❏ Twin-kamer voor 2 personen (2 eenpersoonsbedden) Deelt kamer met: ..................................................................................................
❏ Eenpersoonskamer (indien nog beschikbaar)
❏ Triple-kamer (op aanvraag) Deelt kamer met: ....................................................................................................................................................
Opmerkingen of wensen (door dit in te vullen, geef je toestemming om deze informatie te gebruiken en aan derden over te maken voor
een goede organisatie van je reis): ....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

KORTINGEN

TOESLaGEN

❏ Korting CM-lid
❏ Ik ben geen CM-lid en CM mag me contacteren voor meer uitleg over

❏ Toeslag eenpersoonskamer: .........................
❏ Toeslag CO2-compensatie: .............................
❏ Toeslag niet-OKRA-lid: ....................................
❏ Andere: ......................................................….......

de korting voor CM-leden bij de boeking van een OKRA-vakantie

❏ Korting waardebon ten bedrage van ….............. euro
❏ Andere korting: ……………..........................................…..

euro
euro
euro
euro

Contactpersoon in Belgie tijdens uw vakantie: Naam : .......................................................................... Tel.nr................................………………
De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot. Hiervoor krijg je een afrekening bij de reisbevestiging. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het standaardinformatieformulier pakketreizen en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, zoals vermeld in de
reisbrochure. Ondergetekende verklaart in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren om op zelfstandige basis, de reis onder normale
omstandigheden te kunnen meemaken.

Opgemaakt te ......................................................................................................... Op datum van : ............/............/............
Handtekening deelnemer(s) (verplicht):
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door OKRA trefpunt 55+ vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, privacy@okra.be. Dit voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten en reizen op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing)
op basis van ons gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele ledenorganisatie. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen op privacy@okra.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.okra.be/privacy.”
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Op zoek naar vervoer
voor uw uitstap?
Wij helpen u graag verder !
Voor een vrijblijvende offerte :
Bel : 016 56 74 51
Surf : www.toptours.be
Mail : jill@topours.be

advertentie Okra.indd 1

14/10/2014 10:31:15

Hotel
SandeSHoved
Nieuwpoort

www.sandeshoved.be info@sandeshoved.be
Zeedijk 26 Nieuwpoort 058/22.23.60

Vraag vrijblijvend onze promobrochure

NIEUWPOORTSE SENIORENWEEK
Kamer of studio/appartement + halfpension

(ontbijtbuffet en middag- of avondmaal met saladbar)
+ welkomstdrink, mosselfestijn, gastronomische brunch!

Een week met tal van activiteiten en ambiance!
maandag 02/03 tot maandag 09/03/20 (of zondag tot zondag)
maandag 16/11 tot maandag 23/11/20 (of zondag tot zondag)
maandag 23/11 tot maandag 30/11/20 (of zondag tot zondag)

€ 311 p.p. met twee op een tweepersoonskamer
€ 366 p.p. met twee op een studio of appartement
(bijkomende persoon op studio of appartement: € 231)

€ 396 p.p. alleen op een grote single

WEEK PROMOTIE

Kamer of studio/appartement + halfpension
(ontbijtbuffet en middag- of avondmaal met saladbar)
7 opeenvolgende overnachtingen
tussen 01/01 en 23/03 of tussen 02/10 en 19/12/20
€ 346 p.p. met twee op een tweepersoonskamer
€ 401 p.p. met twee op een studio of appartement
(bijkomende persoon op studio of appartement: € 252)

€ 426 p.p. alleen op een grote single

Uw vakantie voor elk seizoen...
18

Costa de La Luz Spanje
Costa de la Luz ligt aan de Atlantische Oceaan, in het
zuiden van Spanje. Het kustgebied strekt zich uit tussen
de grens van Andalusië en de Portugese Algarve. Deze
uitgesterkte stranden ademen rust uit. Kortom, het is de
prefecte vakantiebestemming. Je kan hier genieten van
een typische Spaanse sfeer.

Hotel

De stad Sevilla is het prachtig historisch centrum van
Spanje en is een echte smeltkoers van culturen. Deze rijke
geschiedenis weerspiegelt zich in de architectuur en gastronomie van de stad. Je kan er paleizen, parken, musea of
kerken bezoeken, of verdwalen in de steegjes met kleurrijke gebouwen en gezellige restaurants en winkeltjes. Een
aanrader is de Santa Cruz-wijk, een middeleeuwse, joodse
wijk.

Programmamogelijkheden

Aan de overkant van het dorpje El Rompido ligt een landtong die scheiding vormt tussen de rivier Piedras en de
zee. Via een bootje kun je deze stranden, die gevormd zijn
door zandbanken, bezoeken.

Je verblijft all-in in Isla Canela in het Playa Marina Spa Hotel, met uitzicht op zee. Het hotel bevindt zich 200 meter
van het prachtige strand en 500 meter van het centrum
Punta del Moral, met restaurants en winkeltjes. Voor de
golfliefhebber is er een golfbaan op ongeveer 2 kilometer.
(niet inbegrepen)

•

Een uitstap naar Ayamonte, een typisch Spaans vissersdorpje, met vissershaven. Hoewel het dorpje juist
over de Portugese grens ligt, hangt er nog steeds een
Spaanse sfeer.

•

Tijdens een uitstap naar Punta Umbria kan je genieten van de Spaanse keuken, of een wandeling maken
langs de stranden of in het natuurpark Enebrales de
Punta Umbria (zie foto).

Jerez de la Frontera heeft eveneens een mooi historisch
centrum, al is de stad bekend door de sherry die hier
geproduceerd wordt. Ook is het een bakermat van de flamenco. Je kan een bodega bezoeken met aansluitend een
sherry-proeverij. Wil je naast smakelijke tapas en huisgemaakte sangría nog meer van de Spaanse cultuur proeven? Bezoek dan zeker een authentieke flamenco show!

3/05 - 10/05
(8d/7n)

Prijs per persoon
€ 696 of € 681 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 55
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Playa Marina
Spa Hotel
• Beperkte all inclusive
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de
vluchten

• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taksof veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 13,15
Moeilijkheid
• Licht
Begeleiding
• Lieve Debraekeleer
Reisorganisator
• Sunweb
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Geen lid van CM Leuven?
Sluit nu aan en ga dit jaar al goedkoper mee!
CM-leden krijgen meteen 15 euro prijsvermindering bij deelname aan hun eerste vakantie of bedevaart
in 2020 met Okra. Ben je nog geen lid, dan krijg je deze korting direct als je nu aansluit. Het volstaat ons
een seintje te geven.

CM: thuiszorg met een groot hart
CM biedt een uitgebreid pakket voordelen en diensten aan als ondersteuning van de thuiszorg.
Een overzicht:
• tegemoetkoming bij hospitalisatiekosten en ziekenvervoer aan voordelige tarieven
• goedkoop medische hulpmiddelen lenen en een persoonlijk alarm aan een betaalbare prijs
• tot 35% korting op bepaalde thuiszorghulpmiddelen in de CM-Thuiszorgwinkels
• oppasdienst voor thuiszorgpatiënten (2,80 euro/uur)
• tegemoetkoming voor dagopvang, kortverblijf en nachtopvang
• vervoerdienst voor minder mobiele personen (0,3653 euro per km + 1,5 euro administratieve kost per rit)
• gratis advies bij aanpassing van je woning
Meer info: www.cm.be of 078 15 34 00

20

Zakynthos Griekenland
Bezoek ‘de bloem van het oosten’ en ga op vakantie naar
Zakynthos. De Ionische eilanden liggen tussen Griekenland en Italië.

•

Het scheepswrak op Navagio Beach is één van de
meest gefotografeerde plekken van Griekenland. Aan
jou de keuze of je met een bootje tot aan het wrak
vaart of van op een klein uitzichtpunt (250 meter boven het water) een foto maakt.

•

Vanaf het vissersdorp Aghios Nikolaos kan je met
bootjes naar de fluorescerende blauwe grotten varen.

•

Het Cameo eiland bij Agios Sostis kan je via een lange
houten brug bereiken. Een wandeling naar het 16de
eeuwse oude gelijknamig kerkje is een must.

•

Een bezoek aan het Griekse buureiland van Zakynthos,
Kefalonia. Hoogtepunten van het eiland zijn: de Drogarati Grotten, een boottocht op het ondergrondse meer
Melissani en een bezoek aan de hoofdstad Argostoli.

•

Je kunt je dag afwisselen door mee te doen in het
hotel met de aangeboden animatie, baantjes te trekken in het zwembad, een partijtje tennis te spelen, te
biljarten, te petanquen of de extra calorieën weg te
werken in de kleine fitnessruimte.

Hotel

Je verblijft in viersterrenhotel Bitzaro Grande. In alle rust
kan je aan het zwembad (omgeven door tropische planten)
genieten van lekkere snacks en exotische drankjes. Maar
ook het zeer uitgebreid en gevarieerd buffet (3x per dag)
zal je bekoren. Het hotel ligt op wandelafstand van het gemoedelijk dorpje Kalamaki, op 150 meter van een bushalte
en op wandelafstand van het mooie zandstrand.
Programmamogelijkheden

(niet inbegrepen)
•

Verkenning van het dorpje Kalamaki waar Je verblijft.
Kalamaki ligt in een groene omgeving met veel dennenbomen en olijfbomen.

•

Met het openbaar vervoer naar Laganas of naar de
hoofdstad Zakynthos-stad.
• Laganas is de bekendste en meest populaire badplaats van Zakynthos. Deze langgerekte plaats ligt
aan een schitterende baai.
• Zakynthos-stad is een moderne stad met veel gebouwen in klassieke stijl. Er zijn straten met booggewelven, kerken met imposante klokkentorens,
mooie pleinen en belangrijke monumenten.

21/05 - 28/05
(8d/7n)

Prijs per persoon
€ 823 of € 808 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 154
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in Hotel Bitzaro
Grande
• Beperkte all inclusive
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de
vluchten

• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taksof veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 14,37
Moeilijkheid
• Licht
Begeleiding
• Luc Govaerts
Reisorganisator
• Sunweb

21

Kos Griekenland
In de Egeïsche Zee, voor de kust van Turkije, ligt het kleine maar prachtige eiland Kos. Hier kan je genieten van
een ontspannende vakantie waarbij zee, zon, natuur en
cultuur perfect te combineren zijn.
Hotel

Je logeert in het sfeervolle, nieuwe viersterrenhotel Lambi
Resort. Het hotel ligt op ongeveer 400 meter van de zee
en een kiezelstrand, op 150 meter van een bushalte en op
3 kilometer van het centrum van de stad Kos. Het hotelgebouw bestaat uit meerdere, lage gebouwen die omgeven zijn door een mooie tuin met zwembad. De kamers
zijn ruim en comfortabel ingericht en uitgerust met een
koelkast, een televisie, een kluisje en airco. Elke kamer beschikt ook over een balkon of een terras met een buitenzitje. Wifi is in het hele complex gratis.
Je geniet in dit hotel van een all-inclusive programma
waarbij alle maaltijden in buffetvorm worden aangeboden.
Voor een lekker hapje tussendoor, een ijsje of een drankje
kan je overdag terecht aan de snack- en poolbar. Lokale
(non)alcoholische dranken zijn
vrij verkrijgbaar vanaf 10 uur
tot middernacht. Drie keer in
de week is er een leuk themabuffet.

12/09 - 19/09
(8d/7n)

Pr i js per persoon
€ 871 of € 856 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 155
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven hotel
• 7 nachten in Lambi Resort
• Beperkte all inclusive
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de
vluchten
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• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taksof veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 15,94
Moeilijkheid
• Licht
Begeleiding
• Chris Arron
Reisorganisator
• Sunweb

Excursiemogelijkheden

(niet inbegrepen)
•

Een bezoek aan Kos-stad, de levendige hoofdstad van
het eiland met de gemoedelijke sfeer van een leuke
en dorpse badplaats. Via geplaveide straatjes met
winkeltjes, tavernes en cafétjes wandel je naar de
gezellige Mandrakihaven. Kos-stad is ook het culturele
centrum van het eiland met vele bezienswaardigheden
uit verschillende tijden:
• Het Kástro Nerátzia of de Johannietersburcht, de
oude burcht van de kruisridders. Nu is het één grote ruïne maar de buitenkant is nog intact (ongeveer
4 euro)
• De antieke agorá, de overblijfselen van een oud
marktplein dat het middelpunt was van het sociale
en politieke leven van een stad in de tijd van Herakles.
• De Platía Plátanou of de plataan van Hippocrates,
de boom waaronder Hippocrates zijn leerlingen les
gaf in geneeskunde.
• Het Casa Romana, grondig gerestaureerd en nu
Europees cultureel erfgoed, geeft een mooi inzicht
in het leven van een welgestelde familie in de Romeinse tijd op Kos (ongeveer 6 euro).
• Het Odeon of het theater, een Romeins bouwwerk
uit de 2de eeuw dat recent gerestaureerd werd.
• Het Asklepieion, het kleine heiligdom van Hippocrates, op ongeveer 4 kilometer van Kos-Stad. Dit
was in de oudheid een van de belangrijkste centra
voor de geneeskunst (ongeveer 8 euro).
• Wil je graag een stukje eiland en leuke plekjes ontdekken met een fiets? Zeker mogelijk want nergens
op Griekenland zijn zoveel fietspaden aangelegd
als op Kos. Een fiets huren kan vanaf ongeveer 5
euro per dag.
• Ga je graag een dagje naar Bodrum? De oude,
Turkse stad met witte huisjes en een wirwar van
steegjes en straatjes rond de haven, is een echt
winkelparadijs voor de shopping-liefhebbers.

Venetië en Veneto Italië
Venetië is een fascinerende stad. Je kunt niet om het
water, de paleizen, de gondels en de toeristen heen, een
stad die je kost wat kost minstens één keer in je leven
moet gezien hebben.
Veneto, de streek rond Venetië, is een van de rijkste streken van het land. De uitzonderlijke artistieke en culturele
rijkdom maakt het tot een toeristische topbestemming.
Hotel

We logeren in viersterrenhotel NH Padova net buiten het
centrum van Padova, op slechts 50 kilometer van Venetië.
De luxueuze kamers zijn uitgerust met airco, wifi, televisie,
en kluis. Verder beschikt het hotel over lift, bar, restaurant
en fitnessruimte. Het zonneterras op
de 12de en 13de verdieping
biedt een prachtig zicht op de
omgeving.

Programma

We komen samen in Zaventem voor de vlucht naar Venetië,
vandaar vertrek je naar Padova waar je intrek neemt in je
hotel. Iedere dag maken we met een Nederlandstalige gids
een trip naar verschillende steden.
•

Je brengt een hele dag door in Venetië en bezoekt er
de voornaamste toeristische bezienswaardigheden.

•

De volgende voormiddag verken je Padova, de stad
van Sint-Antonius. Na de middag ga je richting Villa
Pisani voor een uitgebreide kennismaking.

•

Je bezoekt een volledige dag de prachtige stad Ravenna, bekend en beroemd om zijn schitterende mozaïeken.

•

Je keert terug naar Venetië waar je een boottocht
maakt naar de eilandjes Murano en Burano.

•

De volgende dag stop je in het mooie stadje Bassano
del Grappa. Daarna trek je naar een lokaal wijndomein
voor een degustatie en de lunch. Na de middag staat
Treviso op het programma, een stad doorsneden met
kanalen en een mooi oud centrum.

•

Je verkent ook Vicenza, de stad van Palladio, de beroemde Italiaanse architect, die er verschillende paleizen en villa’s heeft achtergelaten. Daarna ga je verder
naar Verona, de stad van Romeo en Julia, die terecht is
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

•

De laatste voormiddag is vrij in de stad Padova. Na de
lunch volgt transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

15/09 - 22/09
(8d/7n)

Pr i js per persoon
€ 1317 of € 1302 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 99
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug
• Luxe touringcar ter plaatse
gedurende het volledige
verblijf
• Ervaren Nederlandstalige
gids gedurende het
volledige verblijf
• 7 overnachtingen in
viersterrenhotel NH
Padova op basis van half
pension
• 8 middagmalen
(hoofdschotel + water en
¼ wijn)
• Uitstappen en
ingangsgelden zoals
vermeld in het programma
• Audioguidesysteem
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken bij de
avondmalen en overige
dranken bij de lunches
• Vrijblijvende fooien voor
gids en chauffeur
• Eventuele brandstof-, taksof veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 7,26
Moeilijkheid
• Matig tot zwaar
Begeleiding
• Christiane De Moor
Reisorganisator
• CTT
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El Gouna Egypte
Heel lang geleden was Egypte het land van de farao’s.
Nu is dat helemaal anders. Begin alvast te dromen van
een zonovergoten vakantie, helder water met prachtig
gekleurde vissen en culturele uitstapjes.
De Rode Zee, in de oostzijde van Egypte, is één van de
populairste snorkel- en duikbestemmingen ter wereld. Niet
alleen door het mooie onderwaterleven maar ook dankzij
het heerlijk warme zeewater. De watertemperatuur kan er
oplopen tot maar liefst 29 graden. En regen? Dat kennen ze
niet in Egypte.
El Gouna werd in 1989 aangelegd en wordt ook wel eens
‘het Venetië van Egypte’ genoemd. Het is gebouwd op verschillende eilandjes die stuk voor stuk met elkaar verbonden worden met bruggetjes.

Hotel

Viersterrenhotel The Resort Corners Rihana Resort ligt in
het centrum van El Gouna, vlakbij het kristalblauwe lagune.
Er zijn ontelbaar veel winkeltjes, gezellige restaurants en
bars in de buurt.
Programmamogelijkheden

(vrijblijvend)

Bezoek een traditionele bedoeïenenfamilie, geniet van de
zonsondergang en bewonder de fossielen van koralen en
schelpen in de Wadi Belli kloof.
Je kan deelnemen aan allerlei excursies zoals een dagje
Luxor, een bezoek aan de vallei der Koningen, de Sfinx,
Aboe Simbel, de tempel van Amon, het snorkeleiland
Mahmya,...
Maar ook in El Gouna is een bezoek aan het Aquarium met
informatie over de onderwaterwereld in de Rode Zee een
echte aanrader.
Wil je echt relaxen? De fijne ligbedjes rondom het zwembad en op het exclusieve goudgele zandstrand dompelen
je in een hemelse sfeer.

19/09 - 26/09
(8d/7n)

Pr i js per persoon
€ 712 of € 697 (CM-lid)
Eenpersoonskamer: + € 100
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug
• 20 kg bagage en 6 kg
handbagage
• Transfers luchthaven hotel
• 7 nachten in The three
corners Rihana Resort
• Beperkte all inclusive
• DVV-annulerings- en
ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de
vluchten
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• Eventuele verblijfstaks
• Eventuele brandstof-, taksof veiligheidstoeslagen
• CO2 compensatie: € 23,34
Moeilijkheid
• Licht
Begeleiding
• Valere Haesevoets
Reisorganisator
• Sunweb
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Ook Regio Brussel heeft weer
een ruim aanbod zomerreizen

ë
i
n
e
m

Roe

Gluren bij
de buren
Wil je graag kennismaken met hun ruime reisaanbod?

Op maandag 13 januari 2020 van 10 tot 16 uur geven de
reisbegeleid(st)ers graag meer uitleg over het zomeraanbod. Savio-centrum, Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek. Of je
kan een zomerbrochure aanvragen via brussel@okrareizen.be of via 02 244 28 91.

Italië
Budgetvriendelijke 5-daagse
naar de Oostkantons en Eifel

Reis in de
kijker

d
n
a
l
s
Duit

Op de heenrit ontdekken we het station Guillemins in
Luik, een echte kathedraal van glas en staal. Tijdens ons
verblijf verkennen we Sankt Vith, Bütgenbach, Monschau
(met een glasblaasdemonstratie) en de planten- en
kruidentuin van Herba Sana maar ook de Schieferstollen,
een historische leisteengroeve in Recht, Malmédy, Bad
Münstereifel en de Montenauer hamrokerij in Montenau.
We sluiten deze mooie 5-daagse af in Eupen, vooraleer we
tevreden terugkeren.
Meer interesse in het Zwarte Woud, de Baai van de Somme, Tirol? Wat dacht je van Dubrovnik, een rondreis in
Roemenië of een lang verblijf aan de Costa Brava? Ook
dat vind je terug in ons aanbod.
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Luik

Vayamundo l’Espinet-Quillan

Vayamundo Houffalize

Vayamundo Oostende

Ontdek hier
puur vakantieplezier!

www.vayamundo.eu
: 078 156 100 | contactcenter@vayamundo.eu
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Ga je graag op reis, maar wil je
daarbij zeker zijn van een toegankelijke accommodatie en de
gepaste ondersteuning?
Dan zijn de Samana-vakanties
op maat van mensen met een
zorgvraag én hun mantelzorgers, zeker wat voor jou!

Meer informatie?
leuven@samana.be
Tel: 016 35 95 13
www.samana.be

SAMANA VERRAST OOK JOU MET HAAR VAKANTIE-AANBOD!

27

BESTELBON

Verkooppunt OOST-BRABANT
Per bestemming staat onderaan welk verkooppunt
Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo
verantwoordelijk is. Stuur deze bestelbon naar hun
016 35adres
96 87 dat je vindt op blz. 4.
oostbrabant@okra.be

www.okra.be/reizen
OKRA vzw, btw: BE 0412 022 346

BESTEMMING ......................................................................... van .......... / .......... tot .......... / .......... / ..........
DEELNEMER 1

DEELNEMER 2

Naam: .........................................................................................................

Naam: .........................................................................................................

(Officiële) voornaam: .............................................................................

(Officiële) voornaam: .............................................................................

Straat en nr.: .............................................................................................

Straat en nr.: .............................................................................................

Postnr.: ............... Woonplaats: ..............................................................

Postnr.: ............... Woonplaats: ..............................................................

Tel.: ..................................... Gsm: .............................................................

Tel.: ..................................... Gsm: .............................................................

E-mailadres: ..............................................................................................

E-mailadres: ..............................................................................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................

IBAN-rek.-nr.: ............................................................................................

IBAN-rek.-nr.: ............................................................................................

Identiteitskaartnr.:

Identiteitskaartnr.:

5 9

-

-

5 9

-

-

vervaldag: ...................................................................................................

vervaldag: ...................................................................................................

OKRA-lidnummer: ...................................................................................

OKRA-lidnummer: ...................................................................................

CM-ziekenfondsklever
voor het verkrijgen van € 15 CM-korting

CM-ziekenfondsklever
voor het verkrijgen van € 15 CM-korting

KaMERKEuzE (duid aan)

❏ Dubbelkamer voor 2 personen (1 tweepersoonsbed)
❏ Twin-kamer voor 2 personen (2 eenpersoonsbedden) Deelt kamer met: ..................................................................................................
❏ Eenpersoonskamer (indien nog beschikbaar)
❏ Triple-kamer (op aanvraag) Deelt kamer met: ....................................................................................................................................................
Opmerkingen of wensen (door dit in te vullen, geef je toestemming om deze informatie te gebruiken en aan derden over te maken voor
een goede organisatie van je reis): ....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

KORTINGEN

TOESLaGEN

❏ Korting CM-lid
❏ Ik ben geen CM-lid en CM mag me contacteren voor meer uitleg over

❏ Toeslag eenpersoonskamer: .........................
❏ Toeslag CO2-compensatie: .............................
❏ Toeslag niet-OKRA-lid: ....................................
❏ Andere: ......................................................….......

de korting voor CM-leden bij de boeking van een OKRA-vakantie

❏ Korting waardebon ten bedrage van ….............. euro
❏ Andere korting: ……………..........................................…..

euro
euro
euro
euro

Contactpersoon in Belgie tijdens uw vakantie: Naam : .......................................................................... Tel.nr................................………………
De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot. Hiervoor krijg je een afrekening bij de reisbevestiging. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het standaardinformatieformulier pakketreizen en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, zoals vermeld in de
reisbrochure. Ondergetekende verklaart in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren om op zelfstandige basis, de reis onder normale
omstandigheden te kunnen meemaken.

Opgemaakt te ......................................................................................................... Op datum van : ............/............/............
Handtekening deelnemer(s) (verplicht):
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door OKRA trefpunt 55+ vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, privacy@okra.be. Dit voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten en reizen op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing)
op basis van ons gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele ledenorganisatie. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen op privacy@okra.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.okra.be/privacy.”
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ALGEMENE VOORWAARDEN
OKRA vzw organiseert groepsreizen in het kader van de wet van 21/11/2017 betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. In dat kader informeren we je over jouw rechten als gebruiker via het
document ‘Standaardinformatieformulier voor pakketreisovereenkomsten’.

1. DEELNAME

• Het reisaanbod van OKRA is toe-

gankelijk voor senioren die op eigen kracht aan de reis kunnen deelnemen. Personen die extra hulp en
verzorging nodig hebben, verwijzen
we graag door naar aanbieders van
een aangepast vakantieaanbod,
waaronder Samana. Als je meer info
wenst over de zwaarte van een reis
kan je contact opnemen met het organiserende verkooppunt.
• Niet-OKRA-leden kunnen deelnemen aan de reizen mits betaling
van een toeslag van 50 euro.

2. INSCHRIJVING, VOORSCHOT EN BETALING

Inschrijven kan met een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon, of
via de inschrijvingsprocedure op www.
okra.be. Je inschrijving is definitief na
ontvangst van het gevraagde voorschot
Je ontvangt hiertoe een reisbevestiging
met factuur. Reischeques en waardeof kortingsbonnen dien je samen met
de bestelbon in, zodat die in mindering kunnen worden gebracht. Gebruik
steeds je officiële naam en voornaam
(zoals op de identiteitskaart). Onkosten
als gevolg van het opgeven van een
foute naam vallen ten laste van de
deelnemer.
Het voorschot bedraagt 25 procent van
de totale reissom zoals vermeld in de
reisbrochure en is te betalen binnen de
acht dagen na ontvangst van de reisbevestiging. De betaling geldt als bevestiging van het reiscontract. Indien
je nalaat, ook na aanmaning, om het
voorschot te betalen heeft OKRA het
recht om de overeenkomst te beëindigen met de annuleringskost ten laste
van de kandidaat-reiziger.
Het saldo betaal je ten laatste acht weken voor vertrek. De betalingsdatum
staat vermeld op de saldoafrekening
die je bij reisbevestiging ontvangt. Bij
inschrijving minder dan acht weken
voor vertrek, betaal je onmiddellijk de
volledige reissom. Na volledige betaling
en ten laatste zeven dagen voor afreis-

datum, ontvang je alle nuttige reisinformatie, zoals:

• richtlijnen inzake vervoersregeling;
• info over het verblijf (logies), maaltijden, het reisprogramma;

• naam en contactgegevens van de
reisbegeleider.

3. ANNULEREN
Door de reiziger zelf:

• Je kan de overeenkomst overdragen

•

•

•

•

aan een andere persoon die voldoet aan de geldende voorwaarden,
mits betaling van de bijkomende
kosten die hieraan verbonden zijn.
Je kan de pakketreisovereenkomst
opzeggen vóór het begin van de
pakketreis mits betaling van een
passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
Indien je je inschrijving annuleert,
laat je dit zo snel mogelijk weten
aan het verkoopkantoor. Indien je
door omstandigheden kort voor
vertrek moet annuleren, contacteer
je ook het best de reisbegeleider.
Bij annulering om een geldige reden meer dan 60 dagen voor afreis wordt de terugbetaling van de
reeds betaalde bedragen voorzien,
mits afhouding van een administratiekost van 30 euro per dossier en
eventuele reeds doorgerekende annuleringskosten aan OKRA.
Bij annulering om een geldige reden binnen een periode van 60 dagen voor afreis wordt terugbetaling
geregeld via de inbegrepen annuleringsverzekering mits afhouding van
een administratiekost van 30 euro
per dossier en de premie voor de
annuleringsverzekering. Weliswaar
enkel als de nodige attesten zijn
voorgelegd en de reden aanvaard
wordt. Informeer je vooraf over de
voorwaarden bij het verkooppunt.

Door OKRA:

• Indien er onvoldoende reizigers zijn

ingeschreven voor een bepaalde
bestemming, eigent OKRA zich het
recht toe de reis te annuleren. De

deelnemers zullen daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte gebracht
worden en uiterlijk:
• 20 dagen voor afreis bij reizen van
meer dan 6 dagen;
• 7 dagen voor afreis bij reizen van
2 tot 6 dagen.
• Indien de overeenkomst niet kan
uitgevoerd worden door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en de reizigers hiervan
zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt.
• In beide gevallen wordt het reeds
betaalde bedrag volledig terugbetaald en is OKRA vzw geen bijkomende schadevergoedingen verschuldigd.

4. ONVOORZIENE WIJZIGINGEN
Voor de aanvang van de reis:

• Indien, vóór de aanvang van de

reis, een van de voornaamste kenmerken van de reis niet kan worden
uitgevoerd, zal OKRA je hiervan zo
snel mogelijk op de hoogte brengen
en je eventuele programma- en/of
prijswijzigingen voorstellen.
• In dit geval heb je de keuze om het
contract binnen de aangegeven termijn zonder kosten te verbreken, of
de door OKRA voorgestelde wijzigingen te aanvaarden.
• Als de kwaliteit van de reis door
de aanpassingen vermindert, heb
je recht op een passende schadevergoeding. Bij opzegging worden
alleen reeds betaalde bedragen terugbetaald.
Tijdens de reis:

• Indien tijdens de reis blijkt dat een

belangrijk deel van de diensten
waarop het contract betrekking
heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt OKRA alle nodige
maatregelen om je passende en
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op voortzetting
van de reis.

29

Algemeen:

• Alle vermelde programma’s zijn on-

der voorbehoud van lichte wijzigingen.
• De beschrijving van de hotels en
de pakketten ‘all-inclusive’ zijn op
basis van gekende info bij het uitschrijven van de reis. Dat kan mogelijk licht afwijken.

5. VERZEKERINGEN

• Gedurende de hele duur van de

•

•

•

•

reis ben je verzekerd t.o.v. derden
en van elkaar voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen (voor buitenlandse reizen
aanvullend op tussenkomst MUTAS
of andere alarmcentrales). Voor
landen waarvoor geen tussenkomst
van de alarm- en zorgcentrale voorzien is, heeft OKRA een uitbreiding
in de polis voorzien tot 50.000 euro
(ook voor ziekte en hospitalisatie).
Voor alle reizen, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld, heeft OKRA een
annuleringsverzekering afgesloten
bij DVV, polis C15/0182.650/03-B.
OKRA heeft een verzekering insolventie afgesloten bij Garantiefonds
Reizen, Metrologielaan 8, 1130
Brussel, 02 240 68 00 - mail@gfg.be.
Er is geen bagageverzekering afgesloten door OKRA, tenzij anders
vermeld. OKRA is in geen geval verantwoordelijk voor verlies van of
schade aan je bagage. Het is ten
strengste verboden voorwerpen die
bij de douane moeten worden aangegeven, over de grenzen te smokkelen. In geval van overtreding wijst
OKRA elke verantwoordelijkheid af.
Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures rond deze
verschillende verzekeringen kan je
terecht bij de verkooppunten. De
volledige reispolis kan worden ingekeken op verzoek.

6. PRIJZEN

• Alle vermelde prijzen en toeslagen

zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
• In de aangekondigde en vermelde
prijs is alles inbegrepen zoals vermeld in de brochure en op OKRA.be,
inclusief btw.
• Niet-deelname aan een of andere
activiteit of geen gebruik maken van
het aangeboden vervoer, geeft geen
recht op terugbetaling.
• Dranken aan tafel en dienstvergoeding personeel zijn niet inbegrepen,
tenzij vooraf anders vermeld.
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• De reissom kan tot uiterlijk 20 da-

gen voor vertrek worden herzien als
gevolg van verhoging van wisselkoersen, brandstofkosten en belastingen.
• Bij een eventuele prijsverhoging
van meer dan 8 % heb je het recht
om het reiscontract te verbreken
zonder opzeggingsvergoeding.
• Als je aangesloten bent bij CM krijg
je een korting van 15 euro mits het
voorleggen van je aansluitingsbewijs (gele klever). Deze korting is
van toepassing op alle reizen die
openbaar (open) aangeboden worden. Ze is niet van toepassing op
reizen die exclusief aan leden van
bepaalde OKRAtrefpunten aangeboden worden (gesloten deelname).

7. REISDOCUMENTEN

Volgende documenten dien je zeker bij
te hebben:
• een geldige identiteitskaart (let op
geldigheidsdatum) of reispas voor
bestemmingen waar dat nodig is
(zie info per reis);
• voor buitenland: de Europese ziekteverzekeringskaart (aan te vragen
bij je mutualiteit en jaarlijks te vernieuwen) en de Mutas-WAC-kaart
(aan te vragen bij je mutualiteit);
• voor buitenlandse reizen vragen we
standaard een kopie van de voorkant van je identiteitskaart;
• aanbeveling: indien je belangrijke
medicatie neemt, gelieve de bijsluiters mee te nemen in je handbagage.

8. NON-CONFORMITEIT EN
KLACHTENBEHANDELING

• Bij een niet-correcte uitvoering van

de reis breng je de reisleider of de
organisatie hiervan zo snel mogelijk
op de hoogte. Als deze klacht gegrond, is probeert OKRA dit binnen
redelijke termijn te verhelpen of
minstens evenwaardige alternatieven aan te bieden, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige kosten met
zich meebrengt.
• Indien een klacht ter plaatse niet
werd opgelost of indien je onmogelijk de klacht tijdens de reis kon formuleren, dan vragen we deze klacht
schriftelijk en binnen de acht dagen
na verloop van de reis te richten tot:
OKRA, PB 40, 1031 Schaarbeek.
• OKRA
onderschrijft
de
Algemene voorwaarden van de
Geschillencommissie reizen en haar

procedures voor klachtenbehandeling en verzoening.

9. OVERIGE INFO

• Bij inschrijving maak je een keuze

uit verschillende types kamers. Hou
er rekening mee dat eenpersoonskamers slechts beperkt beschikbaar
zijn en dat hiervoor ook bijna altijd
een toeslag wordt aangerekend.
Een kamergenoot zoeken is dus een
aanrader.
• OKRA-reisbegeleiders: onze troef.
Al onze reizen worden voorbereid
en begeleid door opgeleide OKRAbegeleidings. Hun enthousiaste
inzet is op vrijwillige basis. Dat verdient ons respect.

10. PRIVACY

• Je persoonsgegevens worden ver-

werkt door OKRA trefpunt 55+
vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030
Brussel, privacy@okra.be. Dit voor
ledenbeheer en organisatie van
activiteiten en reizen op basis van
de contractuele relatie als gevolg
van je inschrijving, en om je op de
hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis
van ons gerechtvaardigd belang als
sociaal-culturele
ledenorganisatie. Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op
direct marketing, volstaat het ons
dat mee te delen op privacy@okra.
be. Via dat adres kan je ook altijd
vragen welke gegevens wij over jou
verwerken en ze verbeteren of laten
wissen, of ze vragen over te dragen.
Een meer uitgebreid overzicht van
ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je
op www.okra.be/privacy.
• Enkele weken voor afreis ontvang je
de laatste richtlijnen met de nodige praktische reisgegevens. Daarbij
word je ook vriendelijk uitgenodigd
om een medische fiche in te vullen.
We vragen je om die op de eerste
reisdag in gesloten omslag met
naamvermelding te overhandigen
aan de OKRA reisleider. Dit is echter
niet verplicht, maar we bevelen het
wel aan. Deze omslag wordt enkel
geopend bij medische noodgevallen en wordt op het einde van de
reis terugbezorgd. Als je de fiche
invult en afgeeft geef je hierbij ook
jouw toestemming dat die bij medische problemen mag geopend en
aangewend worden i.f.v. een goede
dienstverlening.

Informatie gebruikers pakketreisovereenkomsten
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en
reisdiensten. Voor meer info over deze wetgevingen kan U terecht op de website van de FOD Economie:
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/reizen Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. OKRA vzw is ten volle verantwoordelijk
voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.
OKRA vzw beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is
inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.

BASISRECHTEN KRACHTENS RICHTLIJN (EU) 2015/2302

• Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
• De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij
ten minste één professioneel.

• De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de
organisator of de reisagent.

• De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten,
aan een andere persoon overdragen.

• De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen),

•

•
•
•

•
•
•

indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de
pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering
wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
In geval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de
reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien
de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de
reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin
van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die
waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een
passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten
niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en
de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in
de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. OKRA vzw heeft zich van bescherming
bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 - B 1130 Brussel, tel: 02/240.68.00, mail@gfg.be. Wanneer
diensten door de insolventie van OKRA vzw niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval,de
bevoegde autoriteit contact opnemen.
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Nieuwsbrief
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Jaargang 29
Extra nummer

Tweemaandelijks bestuursblad
Okra Oost-Brabant

Vakantiebeurs
Op de vakantiebeurs worden de buitenlandse reizen en de themavakanties uitgebreid
voorgesteld door de eigen reisbegeleiders. Enerzijds met een presentatie en anderzijds
met een standje, waar je doorlopend bij de reisbegeleider terecht kan met je vragen.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om gezellig bij te praten en iets te drinken.

Waar?
Zalen van CM, Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

Wanneer?
Vrijdag 10 en zaterdag 11 januari 2020, de beurs is open van 13.30 tot 17.30 uur

Duitsland (Spessart)

17.00 uur

Griekenland (Kos) / Italië (Veneto) / Egypte
(El Gouna) / Nederland (Walcheren) / Frankrijk
(kampeervakantie)

16.00 uur

Griekenland (Zakynthos) / Italië (Meren) /
Duitsland (Heidelberg) / Nederland (Driebergen fietsen)

15.00 uur

Valencia (citytrip) / Spanje (Costa de la Luz) / Kreta
(wandelen) / Turnhout (fietsen) / Portugal (Algarve)

14.00 uur

V.U.: Corneel Vanhoutte, Platte Lostraat 541 3010 Kessel-Lo - Erkenningsnr.: P608749 - Afgiftekantoor Leuven

OKRA Oost-Brabant, Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

