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Zweeds Lapland. Op zoek naar het Noorderlicht. 7–13 maart 7 x x x x 5 6 NIEUW

Albanië. Verborgen parel in de Balkan. 16–26 april 11 x x x x x 9 8 NIEUW

Tuinenreis Cornwall. In de teen van Engeland. 2–9 juni 8 x x x x x 2 10

In het voetspoor van Hildegard van Bingen.  
Kruiden– en rozentuinen in Rheinland–Pfalz. 10–14 juni 5 x x x x x 1 12 NIEUW

Corsica. Zwevend tussen hemel en zee. 16–23 juni 8 x x x x x x x 6 14 NIEUW

Opera in Milaan, Verona en Turijn. Fidelio, Aida en Don Giovanni. 24 juni–1 juli 8 x x x x 3 16 NIEUW

Orkney en Shetland. Schotse eilanden die je ziel beroeren. 1–11 augustus 11 x x x x x 5 18

Treinreis Zwitserland.  
Met Glacier, Bernina en Gotthard Panorama Express. 23 aug–1 sept 10 x x x x x x 5 21

Peak District, Manchester en Liverpool.  
Landhuizen, trendy steden en moorlands. 16–21 september 6 x x x x x x 1 23

Slovenië. Tussen wildernis en elegantie. 3–11 oktober 9 x x x x x x 4 25 NIEUW

Valencia. Spaanse tradities en puur futurisme. 22–25 oktober 4 x x x x x 1 27 NIEUW

Een groepsreis op maat. 28

Algemene en bijzondere reis– en verkoopsvoorwaarden. 29

X  Opgenomen in dit programma
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Onze visie op jouw reis

Cocon Reizen organiseert sinds 1990 groepsreizen. 

De reisbestemmingen van Cocon Reizen situeren zich hoofdzakelijk binnen Europa, van IJsland tot 
Albanië. Daarnaast bieden wij ook enkele intercontinentale bestemmingen aan. Ieder jaar worden 
10 tot 12 reizen op inschrijving aangeboden, waarvan ongeveer de helft nieuwe bestemmingen. 

De kwaliteitszorg voor ons reisproduct selecteert automatisch een boeiend en geïnteresseerd reis-
publiek, met meer dan 95% trouwe klanten die terugkeren. Dit is wel echt een unicum in de reiswe-
reld van de groepsreizen.

Bijgevolg kan je de sfeer tijdens onze reizen omschrijven als hartelijk, aangenaam en onderhou-
dend.

Door de keuze van bestemming, accommodatie en attitude van de reisleiding, draagt Cocon Reizen 
bij tot duurzaam toerisme. Onze reizen worden samengesteld met respect voor de bestemming en 
inwoners ter plaatse.

Groepsreizen voor de meerwaardezoeker. Kiezen voor Cocon is kiezen voor kwaliteit!

Voorstelling reizen 2018
Crowne Plaza Hotel Antwerpen 
Zaterdag 18 november 2017

Programma:
13h30  Ontvangst gasten met een koffie/thee en versnapering.
14h00  Voorstelling van volgende reizen:
 • Zweeds Lapland
 • Albanië
 • Cornwall
 • Hildegard van Bingen in Rheinland–Pfalz
 • Corsica
 • Opera in Milaan, Verona en Turijn 
15h00  Gezellige pauze om wat bij te praten, voor advies en inschrijvingen.
 Wij voorzien nog een kopje koffie of thee met een zoetje.
16h00  Voorstelling van volgende reizen:
 • Shetland en Orkney Eilanden
 • Treinreis Zwitserland
 • Peak District, Manchester en Liverpool
 • Slovenië
 • Valencia
17h00  Verder ruimte voor jouw vragen en inschrijvingen
18h00  Afsluiting

Locatie: 
Crowne Plaza Hotel 
Gerard Legrellelaan 10
2020 Antwerpen

Info:
Inschrijving uiterlijk voor 14 november. Deelname door overschrijving van € 7,– per persoon op 
bankrekening BE61 0682 2506 8117 met vermelding ‘18 november ‘
(dit bedrag wordt in mindering gebracht bij uw reis met Cocon in 2018)

Jouw reisvrienden zijn ook welkom!
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KWALITEIT

KLEINE GROEPEN

TRANSPARANT

VERBLIJF EN TAFEL

COMFORT

FYSISCHE VEREISTEN

REISVERZEKERING 

De reizen worden uitgevoerd in eigen beheer en zijn het resultaat van zelfstandig vakmanschap, gestoeld op een ervaring 
van 27 jaren in het toerisme. De persoonlijke controle van voorbereiding, inhoud en verloop van de reis staan garant voor een 
hoogwaardig product. Op locatie werken wij samen met collega’s die onze visie delen. Iedere reis is uniek! Alles begint met 
een perfecte voorbereiding van de reis. Verkenning ter plaatse en betrokkenheid bij de administratie zijn hierbij essentieel. Bij 
de samenstelling van de reis gaan wij uit van jouw verwachtingen. Jou optimaal laten genieten van verblijf, gastronomie en 
streek is hierbij onze eigenwijze doelstelling. Deze praktische omkadering schept ruimte voor verbeelding en souplesse tijdens 
de reis. De persoonlijke benadering van onze reisleiding, de originaliteit en hoogstaande kwaliteit van ons product zijn onze 
speerpunten.

De grootte van de groepen is aangepast aan de aard van de reis. Bij wandelreizen en stedentrips is de groep kleiner, bij 
typische autocarreizen wat groter. Het maximum aantal reizigers wordt strikt gerespecteerd zoals vermeld bij de info van de 
reis. De plaatsen in de autocar worden toegekend in volgorde van inschrijving, tenzij anders vermeld in de info. Om ruimte 
en rust te creëren voorzien we in de autocar meestal een aantal lege plaatsen. Sinds enkele jaren voorziet Cocon Reizen voor 
bijna alle reizen een draadloos audiosysteem bestaande uit een micro voor de gids en oortjes voor de reizigers. Gezellig even 
zitten terwijl de gids vertelt, geen last van omgevingsgeluid, ondertussen even een foto nemen en niets missen. Kortom, een 
belangrijke meerwaarde voor jouw comfort.

De prijzen van Cocon Reizen bieden een duidelijk overzicht van je reisbudget. Alles wat inbegrepen en niet inbegrepen is, 
wordt vermeld in de info. Zo kan je jouw persoonlijke uitgaven inschatten. Onze keuzes worden bepaald door jouw verwach-
tingspatroon, veeleer dan door goedkope verkoopargumenten. 

Hotels en restaurants worden zorgvuldig geselecteerd en afgestemd op de inhoud en aard van de reis. Bij voorkeur geen 
groepsformules, maar wel typische streekgastronomie. De maaltijden die inbegrepen zijn, worden per dag afzonderlijk in het 
programma vermeld met ontbijt (O), middagmaal (M) en avondmaal (A). Een wijntje? Een biertje? Een glaasje water? In prin-
cipe zijn de dranken niet inbegrepen. Soms echter behoren de dranken wel tot het arrangement. In dat geval wordt dit apart 
vermeld in het programma. 

Authenticiteit is bij Cocon Reizen een belangrijke norm voor de keuze van verblijf en comfort. In functie van de bestemming en 
de doelgroep wordt accommodatie gekozen en deze keuze wordt steeds duidelijk toegelicht. De gekozen verblijven worden 
met naam en website vermeld. Deze criteria gelden ook voor de gekozen vorm van verplaatsing en transport. We beoordelen 
dit met het symbool van één tot vier ligstoeltjes, waarbij reizen met vier stoeltjes het hoogste comfort bieden.

Een reis kan meer of minder fysische inspanningen vergen. Dit omhelst onder meer de afstanden te voet, het wisselen van 
hotel, het al dan niet dragen van je eigen bagage. We kennen hiervoor één tot vier voetjes toe aan iedere reis, waarbij vier 
voetjes de zwaarste inspanning vereisen. Een reis die extra aandacht besteedt aan het fysische gemak op een rustig tempo, 
wordt aangeduid met 'slow motion'.

Met een gerust hart een reis reserveren en op reis vertrekken, is zeer belangrijk. Daarom raden wij je aan jouw verzekerings-
polissen na te kijken, en indien nodig een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten.  Dit kan zowel via je eigen 
makelaar als via Cocon Reizen. Uit het grote aanbod op de verzekeringsmarkt heeft Cocon Reizen een keuze gemaakt. Hierbij 
hebt je de keuze tussen een polis die beperkt is tot de reis zelf, of een jaarformule. Dit geldt voor zowel reis– en bijstandsverze-
kering, als voor annuleringsverzekering. Deze polis dient afzonderlijk te worden afgesloten en is dus niet in de deelnameprijs 
inbegrepen.

Cocon Reizen
Een uniek reisconcept
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GERD SCHEELEN

ERION AVLLAZAGAJ

LUT BRITS

ELKE PANNEELS

LEEN SELS

JEAN VAN HOOF

5

Gerd is oprichter en zaakvoerder van Cocon Reizen sinds 1990. Met een diploma licentiaat in de Geografie en een Master 
in Toerisme bezit Gerd de nodige kennis om kwalitatief hoogstaande programma’s samen te stellen en te gidsen. Voor elke 
bestemming verricht Gerd extra studiewerk om op de hoogte te zijn van de lokale geschiedenis, cultuur, bezienswaardig-
heden en eigenaardigheden. Dit alles brengt zij over met een natuurlijke flair en enthousiasme die de Cocon klanten steeds 
doen terugkomen voor meer. Haar aanstekelijke lach, haar aandacht voor elk individu en haar parate kennis maken van 
Gerd een reisgids van hoog niveau. Gerd begeleidt in 2018 Zweeds Lapland, Cornwall, Corsica, Shetland en Orkney Eilan-
den, Peak District en Slovenië.

Onze Engelstalige gids in Albanië. Naast Engels spreekt Erion ook perfect Duits. Als hoofdberoep doceert hij Europese 
geschiedenis en Duits aan de universiteit A.Xhuvani in Elbasan, ten zuiden van Tirana. Hij voelt zich nauw betrokken bij 
de democratisering van zijn land en de integratie van Albanië in Europa. Attent, idealistisch, belezen en welbespraakt zijn 
enkele adjectieven die passen bij zijn persoon. Ondanks de confrontatie met de wantoestanden in zijn land, gelooft hij als 
vader van een jong gezin, rotsvast in de economische en sociale wederopbouw van Albanië en een betere toekomst voor 
zijn dochtertjes. 

Lut werkte al eerder mee aan concertreizen van Cocon: Schubertiade in Schwarzenberg, Mozart in Salzburg en het Barok-
festival in Malta. Haar passie voor taal en muziek leidde tot een carrière bij de openbare omroep als presentator/program-
mamedewerker bij achtereenvolgens BRT 3, Radio 3 en Klara. Zij begeleidt samen met Leen en zorgt voor de muzikale 
duiding tijdens de operareis naar Noord–Italië.

Als Belgische bleef Elke na vele omzwervingen uiteindelijk hangen in Bilbao in Baskenland. Zij studeerde culturele antro-
pologie aan de universiteit van Leiden en culturele studies aan de universiteit van Leuven. Zij gidst op professionele basis 
reeds tien jaar. Haar doelstelling hierbij is een kort stadsbezoek omtoveren tot een blijvende herinnering. Haar passie voor 
architectuur, landschappen en speciaal voor de gastronomie, wil ze graag met haar gasten delen. In 2018 begeleidt Elke 
de stedenreis naar Valencia.

Literatuur, taal, geschiedenis en kunst. Dit zijn de ingrediënten voor de aanpak van Leen bij haar engagement als gids en 
reisleider. Zij is bijzonder onderlegd voor de bestemmingen in Italië; Leen spreekt immers vlot Italiaans. Andere bestem-
mingen vormen telkens weer een uitdaging voor haar om zich te verdiepen in de cultuur van land en volk. Haar natuurlijk 
talent voor leiding geven, combineert zij met empathie voor iedere reiziger afzonderlijk. Een gesprek met haar is nooit 
oppervlakkig en steeds echt en verruimend. Zij wordt uw reisgezel en gidst in 2018 de operareis naar Noord–Italië, en de 
treinreis naar Zwitserland.

Jean studeerde wetenschappen aan de Limburgse hogeschool en was vervolgens leraar aan het St. Jan Berchmanscol-
lege in Mol. Op 'jonge' pensioenleeftijd ontplooide hij een ware nieuwe carrière en 'duizend en één' activiteiten. Hij legt op 
professionele wijze zwemvijvers aan, schrijft over tuinarchitectuur, speelt accordeon en schrijft de scenario's voor TV–tuin-
programma's en muziekoptredens. Sinds enkele jaren fungeert hij ook als enthousiaste gids en reisleider op een aantal 
gespecialiseerde bestemmingen. Jean begeleidt in 2018 de reis naar Albanië en gidst als tuinspecialist de themareis ‘Hil-
degard van Bingen’.

Reisleiding  
en gidsen
Onze Nederlandstalige reisleiders kennen hun 
reisdoel en laten zo je reis meer beleven. Zij be-
geleiden hun gezelschap met enthousiasme met 
een bijzondere aandacht voor iedere reiziger. Als 
gids nemen zij je mee naar de mooiste plekjes, 
naar een plaats weg van de toeristische drukte. 
Zij kennen de gewoontes van land en streek. Zij 
bezorgen jouw reis die bijzondere ‘meerwaarde’, 
eigen aan Cocon Reizen. Ter plaatse op bestem-
ming werken wij samen met gidsen, die onze 
visie delen. Hun voertaal wordt vermeld in de 
praktische info. Zij worden bijgestaan door Ne-
derlandstalige Cocon–reisleiding. 
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PROGRAMMA Dag 1
Heenreis Brussel/Stockholm/Lulea
Gammelstad in Lulea
A
Voormiddagvlucht Brussel/Stockholm en namiddagvlucht Stockholm/Lulea – gele-
genheid voor vrije lunch in luchthaven Stockholm – transfer met privé vervoer naar 
het hotel – avondmaal en overnachting in Best Western Plus Hotell Savoy in Lulea.

Dag 2
Treehotel en Sami–museum Jokkmokk
Van Lulea naar Gällivare
O M A
Met privé autocar naar het hart van Zweeds Lapland – korte stop in Gammelstad, 
de historische kern van Lulea met houten huizen – bezoek aan het Treehotel, een 
unicum in de toeristische wereld – we bezoeken de verschillende kamers opge-
hangen in het bos – lunch in het retro restaurant van het hotel – rit door uitgestrekte 
wouden en halte bij de Noordelijke Poolcirkel – in Jokkmokk, centrum voor Sami–
cultuur, bezoek aan het Ajtte Museum met het verhaal over deze autochtone bevol-
king van Lapland – schitterende rit langs meren en door het Muddus National Park 
noordwaarts – check–in Scandic hotel in Gällivare, gelegen aan de ertsspoorbaan 
en midden in Malmberget met rijke ijzerertsmijnen – optioneel avondlijke paar-
densleetocht in de wouden rond Gällivare – met wat geluk het spektakel van het 
Noorderlicht bij een winterse barbecue in een blokhut in het woud – overnachting 
in Gällivare.

Dag 3
Pure verwennerij in Camp Ripan 
Van Gällivare naar Kiruna
O M A
Rit verder noordwaarts naar Kiruna met regelmatig een stop om je impressies 
te vereeuwigen – aankomst rond de middag in Kiruna, gebouwd op één van 
de grootste ijzerertsmijnen ter wereld – check–in Camp Ripan, waar je logeert in  
gezellige bungalows met Zweeds design – hier ontvang je jouw persoonlijke win-
terkleding voor de volgende drie dagen – tijdens de namiddag optionele activitei-
ten: snoezelen in Aurora Spa OF een huskytocht van 3 uur OF een vrije middag in 
de heerlijke bungalows van Camp Ripan – genieten van Zweedse gastronomie op 
topniveau in het Ripan–restaurant, dat deel uitmaakt van de associatie Slowfood – 
overnachting in Camp Ripan in Kiruna.

Dag 4
Kiruna en LKAB ijzerertsmijnen
Tocht van Kiruna naar Abisko
O A
’s Morgens verkenning van Kiruna met privé gids – de stad is een smeltkroes van 
Samen, Zweden en Finnen – bezoek aan de houten kerk en het stadhuis met ma-
quette van het nieuwe Kiruna, dat verplaatst wordt omwille van de uitbreidende 

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Zweeds Lapland
Op zoek naar het Noorderlicht

7 – 13 maart 2018
ZW02

Reis met vlucht, autocar en minivan

Zweeds Lapland. Waar de laatste wildernis van Europa blijft. Waar de Sami wonen, het 
enige inheemse volk. Het land van het Noorderlicht. Het Aurora Sky Station in het Abisko 
National Park geniet een uitzonderlijke microklimaat met  wolkenvrije hemels.

Authentieke hotels.  Een kijkje in het Treehotel, waar je kan dromen in de bomen. Verblijven 
in Camp Ripan, een parel van moderne Scandinavische architectuur. En tenslotte het 
Icehotel, dat ieder jaar gebeeldhouwd wordt in het ijs. Je reist van Lulea aan de Botnische 
Golf naar ver ten noorden van de Poolcirkel. Wouden en meren ruimen voor bergachtige 
sneeuwwoestijnen. En in deze ijzige stilte ligt Kiruna op de ijzerertsmijnen, een stad in 
beweging – letterlijk.  

Beleef deze wildernis binnen de Poolcirkel. Schuif over de sneeuw in immense stilte, 
enkel met het geluid van husky’s en de slede. Winter Wonderland, intieme warme huizen, 
maagdelijke wouden, besneeuwde bergen en bevroren fjorden. Rendieren en Sami-
tradities. 

Zweeds Lapland, de perfecte setting voor het wonder van het Aurora Borealis.
  

7 dagen / 6 nachten * minimum 10 / maximum 16 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer/chalet met bad of douche en toilet in vermelde accommodatie of ge-
lijkwaardig, lijnvluchten Brussel/Stockholm/Lulea heen en Kiruna/Stockholm/Brussel terug, 
luchthaventaksen, vervoer met autocar en minivan ter plaatse zoals vermeld in programma, 
maaltijden vermeld in programma (3 lunches, 6 avondmalen), excursies en activiteiten zo-
als vermeld onder activiteiten, vergoeding reisleiding, plaatselijke gids en chauffeur, BTW, 
dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet inbegrepen: overige maaltijden, dranken aan 
tafel, eenpersoonskamer € 360 pk, ijssuite in Icehotel (op aanvraag), optionele activiteiten 
op voorhand te reserveren zoals hoger vermeld, reis–, bijstands– en bagageverzekering, 
annuleringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 3.395,–

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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VERBLIJF

REISLEIDING

mijnbouw – bezoek exclusief voor ons gezelschap aan LKAB Iron 
Plant, de ondergrondse ijzerertsmijnen – vrije lunch in Kiruna – door 
desolate sneeuwlandschappen verder naar het uiterste noorden 
van Zweden – onderweg sta je misschien wel oog in oog met elan-
den ergens tussen de berken – check–in en avondmaal – optioneel 
avondwandeling met fotografie workshop met misschien je eigen 
Aurora opnames olv professionele fotograaf, camera in bruikleen, 
eigen geheugenkaart – Aurora Borealis overnachting in STF Tourist 
Station.

Dag 5
Exploratie van Abisko en Björkliden
Een diner met het noorderlicht als decor?
O A
Mogelijkheid voor verschillende optionele activiteiten, die we graag 
op voorhand vastleggen: snowmobile tocht in het berglandschap 
van Abisko National Park langs de kungsleden – optioneel wan-
deling met sneeuwschoenen in de subboreale berkenwouden en 
open valleien – met zetellift naar het Aurora Sky Station voor een 
onvergetelijk diner terwijl je door de panoramische ramen mogelijk 
kan uitkijken naar het noorderlicht – vervolgens rondleiding in het 
Aurora Sky Station en observatie – overnachting in Abisko.

Dag 6
Van Abisko naar het Icehotel
Een bezoek aan de Sami en hun rendieren
O M A
Vertrek uit Abisko door Winter Wonderland in de richting van Kiruna 
– onderweg op bezoek bij een Sami familie op hun rendieren farm 
– kennismaking met hun traditionele levenswijze en de rendieren-

teelt – korte rit met rendierenslede – lunch met traditionele gerech-
ten in een tipi bij het houtvuur – rit naar Jukkasjärvi met de oudste 
kerk van Lapland uit 1608 – hier ligt het allereerste gebouwde Ice-
hotel algemeen gekend om zijn artistiek hoogstaande ijssculpturen 
– check–in en uitgebreide rondleiding in het hotel langs onder meer 
de ijssuites – diner gedeeltelijk geserveerd in ijsservies – overnach-
ting in warme kamers (ijssuites optioneel en volgens beschikbaar-
heid) – overnachting in Icehotel in Jukkasjärvi.

Dag 7
Van Kiruna naar Brussel
Een laatste glimp van Lapland 
O
Tijdens de voormiddag mogelijkheid voor je laatste ‘Lappen–shop-
ping’ in Kiruna – rond de middag transfer naar de luchthaven waar 
gelegenheid is voor vrije lunch – vluchten met SAS Airlines Kiruna/
Stockholm/Brussel.

Activiteiten en excursies
Het exclusieve en tevens unieke van deze groepsreis is dat talrijke 
en (veelal) kostelijke excursies zijn inbegrepen in de basisprijs. En-
kel de activiteiten waarvan we vermoeden dat ze niet voor iedere 
deelnemer zijn weggelegd, kunnen op voorhand optioneel ge-
reserveerd worden. De prijzen hiervoor worden vermeld in deze 
brochure.

Ook voorzien wij overal waar nodig speciale extra warme kleding.
Uiteraard is de planning van deze reis afhankelijk van de weersom-
standigheden. Mogelijk gebeuren ter plaatse verschuivingen in het 
programma in overleg met onze plaatselijke collega’s.

Volgende activiteiten zijn inbegrepen in de basisprijs:
• Gammelstad de historische kern van Lulea.
• Uitgebreid bezoek Treehotel met koffie en lunch.
• Sami Museum in Jokkmokk met audioguide.
• Lunch en gastronomisch diner in het gerenommeerde Slowfood 

restaurant van Camp Ripan.
• Stadsbezoek Kiruna met kerk en stadhuis met privé gids.
• LKAB ijzerertsmijn in Kiruna met eigen gids voor onze groep.
• Excursie in minivan met chauffeur/gids van Kiruna naar Abisko.
• Exclusief diner met avondbezoek aan Aurora Sky Station.
• Excursie met bezoek aan Sami familie op rendierenfarm met  

sledetocht en lunch in tipi.
• Geleid bezoek aan Icehotel.
• Exclusief diner in Icehotel.
• Speciale warme winterkleding vanaf aankomst in Kiruna op dag 

3 t.e.m. aankomst in Icehotel op dag 6.

Volgende excursies kunnen optioneel gereserveerd worden. 
Hoe vroeger je boekt, hoe groter de kans dat er beschikbaarheid is:
• Paardensleetocht met kans voor observatie Noorderlicht op  

dag 2. € 80 pp
• Huskytocht vanuit Camp Ripan op dag 3, 4 personen per slede, 

duur 3 uren, € 140 pp
• Toegang Aurora Spa in Camp Ripan op dag 3, € 35 pp
• Toegang Aurora Spa in Camp Ripan met sauna op dag 3, € 70 pp
• Avondwandeling met fotografie workshop op dag 4, € 135 pp
• Snowmobile tocht op dag 5, 2 personen per voertuig, duur  

3 uren, € 150 pp
• Begeleide sneeuwschoenenwandeling vanuit Abisko op dag 5, 

2,5 uren, € 75 pp

Lulea, Best Western Plus Hotell Savoy, http://www.hotellsavoy.se, 1 nacht
Gällivare, Scandic Hotel Gällivare, https://www.scandichotels.se, 1 nacht
Kiruna, Camp Ripan, chalets Rievssat of Kiruna, http://ripan.se, 1 nacht
Abisko, STF Abisko Fjällstation, 
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf–abisko–fjallstation,
2 nachten
Jukkasjärvi, Icehotel, warme kamers, https://www.icehotel.com, 1 nacht

Gerd Scheelen

7

TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Logeren in zeer comfortabele hotels en enkele uitzonderlijke logies zoals Camp Ripan met 
een uitmuntende gastronomie en Icehotel Kiruna.

• Drie lunches zijn inbegrepen, stuk voor stuk op unieke plaatsen: Treehotel, Camp Ripan en 
bij de Sami.

• Bovendien is speciale warme kleding overal inbegrepen waar nodig. Wij voorzien warme 
overall tijdens de paardensleetocht in Gällivare. Uw persoonlijke outfit gedurend uw verblijf 
in Kiruna en Abisko bestaat uit: donzen anorak en broek, geïsoleerde schoenen, speciale 
muts en handschoenen, balaclava. 

• We zorgen voor maximaal comfort door transfer met autocar. Naast de meer actieve 
excursies, zijn steeds rustiger alternatieven voorzien. De gezamenlijke groepsactiviteiten 
veronderstellen geen bijzondere fysische conditie.

NIEUW
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PROGRAMMA Dag 1
Heenreis – Durres aan de Middellandse Zee
A
Heenreis met Austrian Airlines Brussel/Wenen/Tirana – transfer naar de havenstad 
Durres – de Romeinse relicten in het oude stadscentrum met de Venetiaanse toren 
en het amfitheater – bezoek aan het archeologisch museum – avondmaal en over-
nachting Hotel Premium Beach in kamers met zeezicht in Durres.

Dag 2
Van Durres naar Berat – Wijnbouw, Ottomaanse architectuur en bektashisme
O M A
Rit zuidwaarts met autocar – wijndegustatie van Albanese wijnen, in een kantina 
aan de voet van het Tomorri massief – doorreis naar de stad Berat – verkenning van 
Kalaja, de middeleeuwse vesting van Berat met middeleeuwse straatjes en pano-
rama op de benedenstad – wandeling door de wijk Mangalem – bezoek aan het 
etnografisch museum en kennismaking met de Ottomaanse architectuur – bezoek 
aan de 16de eeuwse koningsmoskee – introductie in het bektashisme, een tak van 
de islam en bezoek aan een tekke, een gebedshuis – avondmaal en overnachting 
Hotel Grand White City in Berat.

Dag 3
Gjirokastra – De stad van steen
O M 
Een lange rit naar het bergachtige zuiden – lunch in Gjirokastra in een typisch res-
taurant – wandeling door deze ‘stad van steen’, gebouwd en bedekt met lokale 
grijze natuursteen – bezoek aan het wapenmuseum in het kasteel – het etnogra-
fisch museum, genoemd naar communistisch dictator Enver Hoxha – wandeling 
door het kasteel, uitgeroepen tot UNESCO erfgoed – tijd voor een kuier door de 
nauwe straatjes, de bazaar met typische winkeltjes en een praatje met de locals – 
overnachting in Gjirokastra in Hotel Arghiro in typisch regionale stijl.

Dag 4
Naar Saranda – Over de bergkam via Blue Eye en Mesopotam
O A
Je steekt het karstgebergte over met adembenemend uitzicht over de vallei van de 
Drinos – wandeling bij de karstbron van Syri i Kaltër of Blue Eye, die opwelt uit een 
ongekende diepte – in Mesopotam verkenning van de romaanse kerk H.Nicholas 
met dubbel koor en interessante resten van fresco’s – doorreis naar Saranda, een 
belangrijke badplaats – vrije middag om te genieten van het aangename hotel, 
te flaneren langs de boulevard met zicht op Corfu, of een stevige wandeling naar 
de ruïnes van het klooster van de veertig heiligen – avondmaal en overnachting in 
Hotel Santa Quaranta Premium Resort in Saranda, kamers met zeezicht.

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Albanië
Verborgen parel in de Balkan

16 – 26 april 2018
AL01

Reis met vlucht en autocar

Natuur, cultuur en volk
De natuurlijke schoonheid van Albanië manifesteert zich in een overweldigende overvloed. 
Het land was zo achterop geraakt onder het juk van de dictatuur, dat het twee decennia 
duurde vooraleer het kon evenaren met de rest van Oost–Europa. Nu toont Albanië 
zijn unieke identiteit als een gevolg van zijn historische isolering in het verleden. Oude 
gedragscodes in de bergen bleven bestaan, vergeten archeologische sites, dorpszichten 
bevroren in de tijd. En een verbazingwekkend landschap, dat in een klein land overgaat 
van het bergklimaat in de Alpen naar het mediterrane landschap in het zuiden. Prachtige 
natuur, Tirana als bedrijvige hoofdstad, kusten die in schoonheid rivaliseren met elders 
aan de Middellandse Zee. Ontdek deze nog ontwakende parel in de Balkan. 

Maar haast je voor het wordt opgeslorpt in Europa en zijn eigenheid misschien verliest.

11 dagen / 10 nachten * minimum 17 / maximum 30 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermelde hotels of gelijkwaardig, baga-
geservice in de hotels voor 1 stuk per persoon, lijnvluchten Brussel/Wenen/Tirana heen en 
terug, luchthaventaksen, vervoer met luxe–autocar ter plaatse zoals vermeld in program-
ma, maaltijden vermeld in programma (5 lunches, 10 avondmalen), water en koffie bij de 
maaltijden, excursies en inkomgelden zoals vermeld, gebruik audiosysteem, vergoeding 
reisleiding, plaatselijke gids en chauffeur, BTW, dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet 
inbegrepen: overige maaltijden, dranken aan tafel tenzij anders vermeld in het programma, 
eenpersoonskamer € 183 pk, reis–, bijstands– en bagageverzekering, annuleringsverzeke-
ring.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 1.999,– 

REISFORMALITEITEN: Identiteitskaart, geldig tot 3 maanden na terugkeer.
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VERBLIJF

REISLEIDING

Dag 5
De archeologische site van Butrinti
O A
Wandeling door het Nationale Archeologische Park van Butrinti bij 
de Griekse grens, één van de belangrijkste sites uit de klassieke 
oudheid in Albanië – verkenning van de tempel van Aesculapius, 
het baptisterium, het Nympheum en de stadspoort – vrije lunch in 
visrestaurant in Ksamil aan de Ionische Zee – genieten van een 
schitterende kustroute met rotskusten en zandstranden – avond-
maal buiten het hotel – overnachting in Hotel Partner in het cen-
trum van Vlora.

Dag 6
Apollonia, Ardenica en Karavasta
Oudheid, middeleeuwen en communisme
O M A
Een korte rit brengt je naar het archeologisch park van Apollonia – 
exploratie van de site met de monumenten van Agonothetes, het 
Odeon, de Portico en het huis van de mozaïeken – bezoek aan het 
archeologisch museum en de romaanse kapitelen van de Maria-
kerk – doorreis naar het klooster van Ardenica met byzantijnse 
invloed – bezoek aan de Mariakerk, de H.Triadkapel, de konake, 
oliemolen en boerderij – na de lunch de lagune van Karavasta, 
één van de meest waardevolle kustgebieden van Albanië en nest-
gebied van de Dalmatische pelikaan – verkenning van de wetlands 
– avondmaal en overnachting in Hotel Fieri  in Fier.

Dag 7
Kruja en Shkodra – Kunstambacht van Albanese makelij
O A
Een vlotte rit naar het noorden van het land – wandeling door de 
keienstraatjes van de Ottomaanse bazaar in het stadje Kruja – be-
zoek aan het kasteel met historisch museum gewijd aan de histori-
sche figuur Scanderbeg en zijn verzet tegen de Ottomaanse invasie 
– het etnografisch museum toont unieke aspecten van het culturele 
leven in het noorden van Albanië – net voor Shkodra klimmen we 
naar het fort van Rozafa voor een uitzicht over de zee, het immense 
meer van Skadar en de machtige rivieren die uit de Alpen stromen 
– uniek bezoek aan een atelier voor Venetiaanse maskers in Shko-
dra – avondmaal in het gezellige centrum – overnachting in Hotel 
Alis in Shkodra.

Dag 8
Over het meer van Koman naar de Albanese Alpen
Uniek verblijf in de vallei van Valbona
O M A
Vroeg uit de veren voor een mooie tocht langs de benedenloop van 
de Drini naar Koman – boottocht van drie uren over het meer van 
Koman naar Fierze – in de regio van Tropoja tocht naar de meest 
afgelegen vallei van Valbona tegen de grens met Macedonië – 
picknick lunch onderweg – stop in Dragobi, het oudste dorp van de 
vallei met typische woontorens – tijdens de namiddag een wande-
ling in de Albanese Alpen – overnachting in twee guesthouses in 
Valbona, Margjeka en Vila Dini.

Dag 9
Daguitstap naar Prizren in Kosovo.
O A
We reizen van nauwe dalen in de Alpen naar brede valleien met 
welvarende landbouw over de grens met Kosovo – bezoek aan  
Prizren in Kosovo – stadswandeling door de oude stad, langs de 
Ottomaanse stenen brug, de moskee en de orthodoxe kerken – 
avondmaal en overnachting Hotel Tirana International aan het 
Skanderbegplein.

Dag 10
Tirana – De hoofdstad van Albanië
O A
Verkenning van de hoofdstad langs de belangrijkste plaatsen zoals 
het Skanderbeg monument, de Et’hembey moskee, de klokkento-
ren, de Italiaanse gebouwen en de boulevard van de Nationale 
Martelaren – rit langs de ex–communistische torengebouwen –  
geleid bezoek aan het Nationaal Historisch Museum en het Cul-
tuurpaleis – tijdens de namiddag met de gondellift Dajti Ekspres 
naar de toppen van het Dajti massief – afsluitend avondmaal in 
een leuk restaurant in de stad – overnachting in Tirana.

Dag 11
Terugreis naar België
O
Vrije ochtend in Tirana – rond de middag transfer naar de lucht-
haven – ’s namiddag vluchten met Austrian Airlines Tirana/Wenen/
Brussel.

Durres, Hotel Premium Beach, kamers met zeezicht, http://premiumbeachhotel.com, 1 nacht
Berat, Hotel Grand White City, 1 nacht
Gjirokastra, Hotel Arghiro, http://www.hotelargjiro.al, 1 nacht
Saranda, Hotel Santa Quaranta Premium Resort , 
kamers met zeezicht, http://www.santaquaranta.com, 1 nacht
Vlora, Hotel Partner, http://www.hotelpartner.al, 1 nacht
Fier, Hotel Fieri, http://www.hotelfieri.com, 1 nacht
Shkodra, Hotel Alis, 1 nacht
Guesthouses Margjeka http://hotelmargjeka.al of Vila Dini, 1 nacht
Tirana, Hotel Tirana International, http://tiranainternational.com, 2 nachten

Jean Van Hoof, reisleiding en natuurgids 
Erion Avllazagaj, Engelstalige gids ter plaatse
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TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• De reisroute bestrijkt Albanië van het noorden in de Albanese Alpen tot het 
mediterrane plateau in het zuiden bij de grens met Griekenland.

• Ontdekkingstocht naar afwisselende landschappen en regionale etnische 
verschillen in Albanië.

• Confrontatie met de restanten uit de communistische dictatuur.
• Een mooie selectie van viersterrenhotels en twee vijfsterrenhotels in Durres 

en Saranda.
• Originele locaties voor de lunches en verzorgde diners in de verblijfshotels.
• Het team van de reisleiding vullen elkaar perfect aan. Erion als historicus 

bezit een encyclopedische kennis over de geschiedenis en actuele situ-
atie van zijn land. Jean vertelt over de geografie en de unieke biologische 
verscheidenheid.

NIEUW
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PROGRAMMA Dag 1
Heenreis tot Stonehenge
Met ferry en autocar
A
Opstapplaatsen Antwerpen/Drongen/Middelkerke – met autocar en via ferry Ca-
lais/Dover heenreis naar Engeland – door het golvende landschap van de zuide-
lijke counties heenreis tot Amesbury in het graafschap Wiltshire – avondmaal en 
overnachting in Holiday Inn Salisbury - Stonehenge.

Dag 2
Vroegchristelijke heiligen en koning Arthur
aan de Atlantische kust 
O A
Fikse rit richting Cornwall onderbroken met een korte ochtendstop in de kathedraal-
stad Exeter – het verhaal over King Arthur en Keltische heiligen in het legendarische 
Tintagel – een kuier door de middeleeuwse straatjes van Port Isaac – avondmaal 
en overnachting in een exclusief hotel in Newquay aan de kust, kamers met coastal 
view, The Headland Cornwall.

Dag 3
Lizard Peninsula
De kunstenaarskolonie van St.Ives 
O A
Tussen boccages en kleine dorpen naar de zuidkust op het schiereiland Lizard – 
wandeling aan Mullion Cove, een kust beschermd door de National Trust – bezoek 
aan Bonython Estate Garden, een unieke creatie van Richard en Sue Nathan en 
filmset voor de televisieserie Poldark – een kuier door de sfeervolle vissershaven 
van Porthleven en gelegenheid voor lunch – bezoek aan de kunstgalerij Tate Gallery 
in St.Ives en het museum met beeldentuin van Barbara Hepworth, beide musea 
met plaatselijke gidsen – via een spectaculaire kustroute terug naar Newquay voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 4
Eden en Heligan, 
Tuinconcepten van Tim Smit rond St.Austell Bay
O A
Geografische rondrit door het ontginningsgebied van porseleinaarde – het Eden 
Project, een wereldprimeur voor tuin– en landschapsarchitectuur in een voormalige 
kleiput gecreëerd door de Nederlandse landschapsarchitect Tim Smit – bezoek aan 
Fowey, gegroeid rond de schrijfster Daphne du Maurier – wandeling door de his-
torische haven van Charlestown bij St.Austell – ontdekkingstocht door de Lost Gar-
dens of Heligan, een verloren gewaand paradijs dat nieuw leven werd ingeblazen 
door Tim Smit – avondmaal en overnachting in Newquay.

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Tuinenreis Cornwall
In de teen van Engeland

2 – 9 juni 2018
GB23

Reis met autocar en ferry

Natuur– en tuinreis
In het zuidwesten van Engeland tuimelt Cornwall als het ware in de Atlantische Oceaan. 
Ruige moorlands en een dramatische Atlantische kustlijn wisselen af met glooiende 
heuvels en beboste valleien. In de talrijke beschutte baaien sluimeren traditionele 
vissershaventjes. In de kunstenaarskolonies als St.Ives lieten Barbara Hepworth en de 
schilders van de Newlyn School zich inspireren door licht, mensen en natuur. Het zachte 
klimaat creëert subtropische tuinen aan de zuidkust. De rijke geschiedenis en de Keltische 
traditie getuigen in monumenten en landhuizen. De relicten van de oude mijnbouw en 
industrie krijgen een eigentijdse reconversie zoals het Eden Project en werden recent 
uitgeroepen tot werelderfgoed.

Cornwall, pure poëzie van moeder aarde!

8 dagen / 7 nachten * minimum 17 / maximum 29 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermelde hotels of gelijkwaardig, bagage-
service in de hotels voor 1 stuk per persoon, maaltijden vermeld in programma (2 lunches, 7 
avondmalen), vervoer met luxe autocar vanuit België, ferry P&O Calais/Dover heen en terug, 
excursies en inkomgelden zoals vermeld, gebruik audiosysteem, vergoeding reisleiding, 
plaatselijke gidsen en chauffeur, BTW, dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet inbegre-
pen: overige maaltijden, dranken aan tafel, eenpersoonskamer € 405 pk, reis–, bijstands– 
en bagageverzekering, annuleringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 2.342,– 
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VERBLIJF

REISLEIDING

Dag 5
Land’s End
De teen van Engeland
O A
Rit naar het uiterste westpunt van Engeland – stop bij St.Michael’s Mount, een middeleeuwse priorij op 
een eilandje bij Marazion – bezoek aan het unieke Minack Open Air Theatre – uitwaaien aan Porthcur-
no Beach – een kijkje bij het toeristische Land’s End, het meest westelijke punt van Engeland – de relicten 
van de oude mijnindustrie aan de desolate noordkust van het schiereiland – stop in het schilderachtige 
dorpje Zennor – avondmaal en overnachting in Newquay.

Dag 6
Vissershavens en landgoederen
In het noorden van Cornwall
O A
Rit langs Bedruthan Steps and Carnewas, een beschermd kustlandschap ten noorden van Newquay – 
pauze voor vrije lunch in Padstow, een culinair eldorado rond het gastronomisch concern van topchef 
Rick Stein – langs de schilderachtige Watergate Bay verder landinwaarts – bezoek aan Lanhydrock 
House, een Victoriaans landhuis omgeven door een glorieus parklandschap – slenteren door Crantock 
met surfstranden, Normandische kerk en teahouses – avondmaal en overnachting in Newquay.

Dag 7
Bodmin en Darmoor
Moorlands en heidevelden
O M A
Door de moorlands van Bodmin reizen we naar Buckland Abbey, een 13de eeuwse cisterciënzerabdij 
die na de dissolution de residentie werd van Sir Francis Drake – rit door het desolate landschap van 
Dartmoor National Park, waar pony’s grazen tussen heide en varens – de namiddagrit wordt onder-
broken met een stop in het abdijstadje Sherborne – avondmaal en overnachting in Amesbury, Holiday 
Inn Salisbury - Stonehenge.

Dag 8
Stonehenge
Terugreis
O M
Bezoek aan de wereldberoemde archeologische site van Stonehenge – terugreis naar Dover, onder-
broken met een laatste lunch – ferry Dover/Calais – rit naar België via de verschillende afstapplaatsen.

Amesbury, Holiday Inn Salisbury–Stonehenge, 
http://hisalisbury–stonehenge.co.uk, eerste en laatste nacht
Newquay, The Headland Cornwall, 
kamers met coastal view, https://www.headlandhotel.co.uk, 5 nachten

Gerd Scheelen 
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TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Een grondige verkenning van het landschap en de geschiedenis  
van Cornwall.

• Een selectie van de mooiste tuinen van Cornwall.
• Een goede mix van natuur, tuinen en cultuur.
• Kijken over de hagen vanuit een comfortabele autocar.
• Logeren in comfortabele hotels.
• Toegang tot een groot aantal bezienswaardigheden.

Tuinen in dit programma: 
• Bonython Estate Gardens, http://www.bonythonmanor.co.uk 
• Eden Project, http://www.edenproject.com
• Lost Gardens of Heligan, http://heligan.com
• Minack Open Air Theatre, https://www.minack.com 
• Lanhydrock House, https://www.nationaltrust.org.uk/lanhydrock
• Buckland Abbey, https://www.nationaltrust.org.uk/buckland–abbey
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PROGRAMMA Dag 1 
Heenreis naar Bingen aan de Rijn
M A
Opstapplaatsen Antwerpen/Geel – je gids vertelt onderweg over het leven van  
Hildegard van Bingen tijdens een aangename rit naar Rheinland–Pfalz – in het  
Hildegard Forum in Bingen krijg je een introductie over de persoonlijkheid van deze 
mystica – in de aanpalende kruidentuin vertelt Jean over haar bijdrage tot de me-
dicinale kennis in de middeleeuwen – het indrukwekkende Hildegardaltaar in de 
nabijgelegen Rochuskapel verdient ook een bezoek – doorreis naar het hotel, ge-
legen tussen Hunsrück en Rijn – avondmaal en overnachting in Land&Golf hotel 
Stromberg, een schitterend luxehotel met eigen wellness en golfterrein.  

Dag 2
Eibingen
Waar Hildegard leefde
O A
Met ferry over de Rijn naar Rüdisheim – met zweeflift door de wijngaarden naar het 
Niederwald Denkmal, met een mooi panorama over de Rijnvallei – bezoek aan het 
indrukwekkende reliekschrijn van Hildegard in de bedevaartkerk St.Hildegard, de 
plaats waar zij haar tweede klooster stichtte – hier verhalen moderne mozaïeken 
over haar leven als vrouw en haar heiligverklaring –– hoger tussen de druiven be-
zoek aan de moderne St.Hildegardabdij, waar de benedictinessen haar levensvisie 
verderzetten – vrije lunch met Hildegard–gerechten in het Klostercafé – bezoek aan 
de kerk, de ateliers en het documentatiecentrum – schilderachtige wijnroute met 
een onderbreking voor een terrasje – avondmaal en overnachting in Stromberg.

Dag 3
Tuinen en spelevaren aan de Rijn
Het werelderfgoed van Obere Mittelrheintal
O A
De ruïnes van het minorietenklooster in Oberwesel scheppen een mooi decor voor 
de evocatie van een middeleeuwse kloostertuin – en langs de Loreley naar Sankt 
Goar en Boppard – een wandeling door de parken aan de oevers van de Rijn – een 
heerlijke boottocht naar Braubach aan de voet het pittoreske Rijnkasteel – korte 
stop in Lahnstein met romaanse St. Johanniskirche – terugkeer naar Stromberg voor 
avondmaal en overnachting.

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

In het voetspoor van  
Hildegard van Bingen 
Kruiden– en rozentuinen in Rheinland–Pfalz

10 – 14 juni 2018
DU02
Reis met autocar 

Slow Motion 
Themareis
Hildegard van Bingen, kloosterlinge uit de 12de eeuw, is één van de merkwaardigste 
vrouwen van het middeleeuwse Europa. Zij stichtte en leidde een klooster in Bingen, waar 
zij zowel aan het gewone volk als aan vorsten, bisschoppen en koningen haar kennis 
doorgaf. Zij kende de medicinale krachten van planten, dieren en stenen. Bovendien 
componeerde zij, predikte en schilderde. Een veelzijdige vrouw, een cultuurreis meer dan 
waard. Daarnaast genieten we volop van één van de landschappelijk mooiste streken 
van Duitsland, in de prachtige vallei van de Rijn, uitgeroepen tot Werelderfgoed.

Hildegard van Bingen, de sibille van de Rijn.

5 dagen / 4 nachten * minimum 17 / maximum 30 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermeld hotel of gelijkwaardig, bagage-
service in de hotel voor 1 stuk per persoon, maaltijden vermeld in programma (2 lunches, 4 
avondmalen), vervoer met luxe autocar vanuit België, excursies en inkomgelden zoals ver-
meld, gebruik audiosysteem, vergoeding reisleiding, plaatselijke gidsen en chauffeur, BTW, 
dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet inbegrepen: overige maaltijden, dranken aan 
tafel tenzij anders vermeld in programma, eenpersoonskamer € 164 pk, reis–, bijstands– en 
bagageverzekering, annuleringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 1.497,– 

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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VERBLIJF

REISLEIDING

Dag 4
Eberbach, 
Kruiden, wijn en kloosterleven
O A
De idyllische ligging van het cisterciënzerklooster van Eberbach op 
een zomerochtend nodigt uit voor een verkenning van geschiede-
nis en natuur – wandeling door het klooster met het wijnglas in de 
hand, een unieke beleving – in het rozenstadje Eltville is het heerlijk 
kuieren tussen vakwerkgevels met een terrasje voor de vrije lunch 
– in Wiesbaden bezoek aan de Apothekergarten, een prachtig 
uitgebouwd concept van geneeskrachtige kruiden – de dom van 
Mainz herinnert aan haar intensieve contacten met de bisschop en 
hoogwaardigheidsbekleders van de kerk in de middeleeuwen – 
avondmaal en overnachting in Stromberg. 

Dag 5
Disibodenberg
Haar teksten en visioenen
O M
Op de flanken van de Hunsrück ontdek je de indrukwekkende ruïne 
van Disibodenberg – in dit klooster leefde Hildegard bijna dertig 
jaar, en beschreef ze haar visioenen – terugreis naar België onder-
broken met middagmaal aan de Moezel.

Stromberg, Land & Golfhotel Stromberg, 
https://www.golfhotel–stromberg.de, 4 nachten

Jean Van Hoof

13

TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Een reis met een boeiend thema rond de historische figuur van 
Hildgard van Bingen.

• Een selectie van minder bekende kruiden– en rozentuinen, die in juni 
op zijn best zijn.

• Verblijf in slechts één stijlvol en luxueus viersterrenhotel met eigen 
golfterrein en wellness.

• Jean, je reisleiding, is tuinspecialist en tegelijkertijd een boeiend 
verteller.

• Een comfortabele reis met autocar vanuit België.
• Mogelijkheid om een dagje af te haken om te genieten van de facili-

teiten van je heerlijk hotel.

NIEUW
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PROGRAMMA Dag 1
Heenreis en Bonifacio
Aan de zuidpunt van Corsica
A
Ochtendvlucht Brussels Airlines Brussel/Figari – bezoek aan de Bonifacio, het meest 
zuidelijke punt van Corsica – mogelijkheid voor lunch aan de haven tussen jachten 
en wuivende palmen – wandeling door de oude stad balancerend op de klifrand 
rond de burcht uit de 9de eeuw – kennismaking met de spectaculaire natuur van 
Corsica langs de route naar Sartène, volgens Prosper Mérimée het meest Corsi-
caanse stadje van het eiland – granieten huizen met overhangende erkers, smalle 
trapstraten tussen hoge gevels, sfeervolle pleinen – avondmaal in de stad – over-
nachting in BW Plus Hotel San Damianu  in Sartène.

Dag 2
Filitosa en Ajaccio
In het voetspoor van het Torréen volk en de keizer
O M
Exploratie van de archeologische site van Filitosa – antropomorfe menhirs, torri en 
dolmens daterend van het neolithicum tot de bronsttijd – wandeling door de oude 
stad van Ajaccio, hoofdstad van Corsica – bezoek aan het geboortehuis van Napo-
leon Bonaparte en de kathedraal waar de keizer gedoopt werd – wandeling langs 
de burcht en de jachthaven Tino Rossi – vrij avondmaal in de stad of bij het hotel – 
overnachting in BW Plus Hotel Ajaccio Amirauté in Ajaccio.

Dag 3
Van Ajaccio naar Porto
Charme in zijn zuiverste vorm
O A
Vertrek uit Ajaccio voor een onvergetelijke tocht, een afwisseling van rotskusten, 
woeste bergen, witte stranden en azuurblauwe zee – ochtendstop in Cargèse 
met haar twee kerken, katholiek en Grieks–orthodox, een curiosum tussen haven, 
strand en stad – verder langs Piana, geklasseerd als één van de mooiste dorpen 
van Frankrijk – een spectaculaire afdaling langs de rode rotskusten van Arona en 
Capo Rosso naar Marine de Porto – inscheping voor een boottocht langs de kusten 
van Scandola, natuurreservaat en UNESCO erfgoed – avondmaal en overnachting 
in Hotel Eden Park, een karakterhotel in de maquis van Porto–Ota.

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Corsica
Zwevend tussen hemel en zee

16 – 23 juni 2018
FR18

Reis met vlucht en autocar

Natuurreis
Oprijzend uit de Middellandse Zee, zoals een onneembare vesting. Een mini–continent 
met een verbazingwekkende verscheidenheid. Turkooizen baaien wisselen af met 
glinsterende stranden. Adembenemende valleien liggen genesteld tussen scherpe 
gezaagde bergkammen. Dichte wouden van kastanje en Aleppo omarmen slapende 
dorpen. De steden vertellen verhalen over Genua en Bonaparte. Desolaat op de plateau’s 
verschuilen zich prehistorische sites. Ontdek dit immense natuurwonder, delf in een rijke 
geschiedenis, en geniet van een heerlijke regionale gastronomie. 

Corsica, waar de stenen zingen.

8 dagen / 7 nachten * minimum 17 / maximum 27 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermelde hotels of gelijkwaardig, bagage-
service in de hotels San Damianu en Eden Park voor 1 stuk per persoon, lijnvluchten Brussel/
Figari heen en terug, luchthaventaksen, vervoer met autocar ter plaatse zoals vermeld in 
programma, maaltijden vermeld in programma (4 lunches, 5 avondmalen), excursies en 
inkomgelden zoals vermeld met inbegrip van boottocht en off–road excursie, gebruik au-
diosysteem, vergoeding reisleiding, plaatselijke gidsen en chauffeur, BTW, dossierkosten, 
Garantiefonds Reizen * niet inbegrepen: overige maaltijden, dranken aan tafel tenzij an-
ders vermeld in het programma, optionele excursies in het programma, eenpersoonskamer  
€ 315 pk, reis–, bijstands– en bagageverzekering, annuleringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 2.349,–

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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VERBLIJF

REISLEIDING

Dag 4
Van Porto naar L’Île–Rousse
Het noordwesten van Corsica
O A
Een afwisseling van turkooizen baaien en roze bergpieken – de 
Golf van Girolata begrenst het natuurreservaat van Scandola aan 
de zuidkant – ten noorden sluimert Galeria in een brede inham, 
een pittoreske plaats voor een oponthoud – een stukje verkenning 
van het binnenland van Haute–Corse – door historische bosbran-
den en begrazing werd de maquis omgevormd tot de struikachtige 
garigue – wijngaarden en velden kondigen de Balagna aan – Calvi, 
semper fidelis, waakt over de gelijknamige baai – een verkenning 
van de middeleeuwse kern met zouttoren en citadel, kuieren tussen 
winkels en terrasjes van de benedenstad – panorama’s op baaien 
en kustplaatsen in de richting van L’Île–Rousse voor avondmaal en 
overnachting, in hotel Escale Côte Port/Sud.

Dag 5
Balagna 
Bergdorpen, wijngaarden en romaanse kerken
O M
Het lieflijke karakter van de Balagna met dorpen, wijngaarden en 
olijfbomen contrasteert met het woeste Corsica van de voorbije da-
gen – rit langs Corbara naar Pigna, gerestaureerd dorp met kunst-
ambacht en galerijtjes – in Aregno bezoek aan de romaanse Drie-
vuldigheidskapel – Sant’Antonino loert als een arendsnest over de 
omgeving – kennismaking met de mediterrane plantengroei in Les 
Jardins de Saleccio – vrij avondmaal aan de gezellige vissershaven 
– overnachting in L’Île–Rousse.

Dag 6
Van St.Florent naar Macinaggio
Door Nebbio en langs de westkust van Cap Corse
O M A
De Nebbio, waar valleien in nevels zijn gehuld – over de Bocca di 
Vezzu naar Santu Petru – de azuurblauwe kusten ruimen plaats 
voor het woestijnachtige binnenland van le Désert L’Agriate – off–
road excursie in terreinwagens door het natuurreservaat L’Agriate 
naar het parelwitte zandstrand van Saleccia – mogelijkheid om te 
wandelen of te zwemmen en picknick – afdaling naar St.Florent 
en wandeling door deze mondaine badplaats – route langs de 
westkust van Cap Corse, het noordelijke schiereiland van Corsica 
– metamorfe gesteentes met typische groene leisteen contrasteren 
fel met het groenblauwe water in de baaien – via het historische 
stadje Nonza naar de aangename vissershaven van Port de Cen-
turi – over de pas met de windmolen Mattei naar Macinaggio voor 
avondmaal en overnachting, in BW Hotel U Ricordu.

Dag 7
Over Basti naar Porto Vecchio
De lagunes aan de oostkust
O A
De dorpen aan de oostkust van Cap Corse baden in de ochtend-
zon – barokke kerkjes en dorpen liggen genesteld tussen wouden 
en zandstranden – schilderachtige rit langs Pietracorbara en Erba-
lunga naar Bastia – wandeling door de tweede stad van Corsica 
met citadel, regionale markt en Place Saint–Nicolas omzoomd met 
palmbomen – gelegenheid voor een visrestaurantje langs Le Vi-
eux Port – terug even in het bergland van de Haut Nebbio, voor 
een bezoek aan de romaanse kerk San Michele in Murato – de 
enige expresweg van Corsica aan de oostkust rijgt woonkernen 
en industrie aan elkaar tussen relicten van lagunes en uitgestrekte 
zandstranden – getuigenis van de Griekse en Romeinse cultuur in 
de belangrijke archeologische site van Aléria – overnachting Hotel 
Shegara  in Porto Vecchio. 

Dag 8
Les Aiguilles de Bavella
De dromerige stranden rond Porto Vecchio
O M
Bij het ochtendkrieken een laatste spectacula re rit door het natuur-
park van Balvella – roze granietrotsen zorgen voor een fantasie-
rijk landschap met bossen en herdershutten – onderbreking in het 
bergdorp Zonza – laatste lunch – transfer naar de luchthaven van 
Figari – avondvlucht Figari/Brussel.

Sartène, Best Western Plus Hotel San Damianu, http://www.sandamianu.fr, 1 nacht
Ajaccio, Best Western Plus Hotel Ajaccio Amirauté, http://ajaccio.corsica–hotels.fr, 1 nacht
Porto–Ota, Hotel Eden Park, http://www.hotel–edenpark–corse.com, 1 nacht
L’Île–Rousse, Hotel Escale Côte Port/Sud, http://www.hotelilerousse.com, 2 nachten
Macinaggio, Best Western Hotel U Ricordu, http://www.hotel–uricordu.com, 1 nacht
Porto Vecchio, Hotel Shegara, http://www.shegara.fr, 1 nacht

Gerd Scheelen

15

TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Boottocht langs het natuurpark Scandola.
• Verkenning off–road met 4X4 terreinwagen van le Désert d’Agriate 

en het strand van Saleccio.
• Kleinschalige karakterhotels.
• Een mooie selectie van restaurants voor lunches en diners buiten het 

hotel.
• Een geografe als reisgids, een belangrijke troef voor een geologische 

verkenning van Corsica.

NIEUW
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PROGRAMMA Dag 1
Heenreis naar Milaan
A
Namiddagvlucht met Brussels Airlines Brussel/Milaan – transfer met privé autocar 
naar het hotel – avondmaal in het Black Restaurant by Eataly in het hotel – over-
nachting in design boutique Starhotels Anderson in Milaan.

Dag 2
Opera Fidelio in La Scala – Skyline van Milaan 
O M
Met de metro naar het historisch centrum – stadswandeling door Milaan langs de 
meest iconische bouwwerken – de kerk van Sint Antonius Abt waar Mozart musi-
ceerde – bezoek aan de gotische kathedraal – flaneren door de Galleria Vittorio 
Emanuele II – een kijkje bij La Scala – verder langs Palazzo Belgioioso en Casa del 
Manzoni naar Quadrilatero d’Oro, de modebuurt bij uitstek in Milaan – late lunch 
in de stad – vrije namiddag voor eigen keuze – introductie op de operavoorstelling 
door Lut Brits – operavoorstelling Fidelio van Ludwig van Beethoven in Teatro alla 
Scala in Milaan.

Dag 3
Milaan – Stad van muziek, kunst en design 
O A
Met de metro naar Casa Verdi of Casa di Riposo per Musicisti, waar Verdi begraven 
ligt – wandeling door de buurt van Brera, het design district van Milaan – geleid 
bezoek aan de prestigieuze kunstcollectie van Brera – avondmaal en overnachting 
in Milaan.

Dag 4
Gaetano Donizetti in Bergamo – van Milaan naar Verona
O A
Vertrek uit Milaan via het nieuwe district Citylife, torengebouwen gecreëerd door 
Hadid, Libeskind en Isozaki – korte rit naar Bergamo, geboortestad van componist 
Donizetti – bezoek aan het Museo Donizettiano – stadswandeling met een bezoek 
aan de Basilica Santa Maria Maggiore, waar de componist begraven ligt – de rit 
naar Verona onderbreken we in Sirmione aan het Lago di Garda – doorreis naar 
Verona voor avondmaal en overnachting in hotel Giberti.

Dag 5
Opera Aida in de Arena – Verona, stad van Romeo en Julia
O M
Op verkenning door Verona – wandeling langs Piazza Bra en de beroemde Are-
na – langs de Casa di Julia naar de Piazza dell’Erbe, forum in de Romeinse tijd 
en nog steeds levendige marktplaats – verder naar de Piazza dei Signori met het 
standbeeld van Dante – romaanse architectuur in de majestueuze dom en het in-
tieme kerkje Sant’Elena – en in de buurt van het Casa di Romeo bezoek aan de  

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Operareis  
Milaan, Verona en Turijn
Fidelio in La Scala, Aida in de Arena,  
Don Giovanni in Teatro Regio

24 juni – 1 juli 2018
IT04

Reis met vlucht en autocar

Muziekreis
La Scala in Milaan, de Arena in Verona en Teatro Regio di Torino: ze behoren zonder 
meer tot de beroemdste operahuizen in de wereld. Stuk voor stuk zijn ze verbonden 
met de belangrijkste componisten en vertolkers. Een schitterend programma dat deze 
evenementen kadert in stadsbezoeken van deze drie boeiende steden in Noord–Italië. Je 
logeert in luxueuze viersterrenhotels. We zorgen voor comfortabele lijnvluchten en vervoer 
ter plaatste. Deze groepsreis staat onder deskundige begeleiding van Leen Sels, Italië–
kenner en Lut Brits, muziekdeskundige. 

Het is de ultieme wens van elke muziekliefhebber om deze unieke reis te beleven.

8 dagen / 7 nachten * minimum 17 / maximum 25 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig, bagageservice in de hotels voor 1 
stuk per persoon, lijnvluchten Brussel/Milaan heen en Turijn/Brussel terug, luchthaventak-
sen, vervoer met autocar ter plaatse zoals vermeld in programma, vervoer naar de opera-
locaties zoals vermeld, openbaar vervoer 48h in Milaan, maaltijden vermeld in programma  
(3 lunches, 4 avondmalen), operavoorstellingen zoals vermeld, excursies en inkomgelden 
zoals vermeld, gebruik audiosysteem, vergoeding reisleiding, plaatselijke gidsen en chauf-
feur, BTW, dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet inbegrepen: overige maaltijden, dran-
ken aan tafel tenzij anders vermeld in het programma, eenpersoonskamer € 499 pk, reis–, 
bijstands– en bagageverzekering, annuleringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 3.444,–

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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REISLEIDING

graftombes van de Scaligeri, adellijk geslacht en meesters over  
Verona in de middeleeuwen – late lunch in de stad – vrije tijd voor 
hotel, stad of bezoek aan Castelvecchio (optioneel) – introductie door 
Lut over de operavoorstelling van deze avond – gelegenheid voor 
vrij avondmaal – opera Aida van Giuseppe Verdi in de Arena van  
Verona (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) – over-
nachting in Verona.

Dag 6
Monteverdi in Mantua – Verdi in Piacenza
O A
Vertrek uit Verona in Lombardia naar Turijn in Piemonte – ochtend-
stop in Mantua, stad van de Gonzaga’s en Monteverdi – bezoek 
aan het Teatro Bibiena, waar Mozart musiceerde – een kijkje in het 
Palazzo Ducale met werken van Mantegna – tot slot het beeldje 
van de nar Rigoletto, dat herinnert aan één van de beroemdste 
opera’s van Verdi – vrije lunch – doorreis naar Piacenza, waar we 
wandelen in het voetspoor van Verdi – verder naar Turijn – avond-
maal en overnachting in het elegante Grand Hotel Sitea.

Dag 7
Don Giovanni in Teatro Regio – Onder de arcades van Turijn
O M
Bezoek aan het Museo Egizio, één van de rijkste collecties Egyp-
tische kunst ter wereld – daarna op wandel in de schaduw van 
de Mole Antonelliana naar de Piazza Castello, het Palazzo Reale 
en de Duomo – verder langs de Porta Palatina door de sfeervolle 
wijk Quadrilatero Romano – eindpunt is Dogana Vecchia, het oud-
ste hotel van de stad waar Mozart, Verdi en Napoleon logeerden 

– lunch in de stad – vrije tijd om te kuieren onder de arcades van 
de stad – Lut zorgt in het hotel voor tekst en uitleg bij de voorstelling 
van deze avond – optioneel gezellige aperitivo in Caffè San Carlo 
– opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart in het ver-
nieuwde Teatro Regio – overnachting in Turijn.

Dag 8
Venaria Reale – Terugvlucht naar België
O
Na het ontbijt, check–out en vertrek met autocar – rit naar de Basi-
lica di Superga voor een weids panorama over Turijn en de Alpen 
– transfer naar de luchthaven van Turijn – check–in vlucht en gele-
genheid voor vrije lunch – namiddagvlucht Turijn/Brussel.

Operavoorstellingen 
Lut Brits, voormalig presentator en programmamedewerker van 
KLARA, maakte voor jou een unieke selectie van operavoorstel-
lingen in Noord–Italië. De opvoeringen in diverse steden laten je 
het historisch erfgoed anders en in het teken van de componisten 
beleven. 

Cocon Reizen reserveert voor alle uitvoeringen uitstekende plaat-
sen om optimaal te kunnen genieten van de voorstellingen.
Lut zorgt voor een boeiende muzikale duiding en introductie van de 
opera’s tijdens de reis. Zij begeleidt en gidst deze reis samen met 
Leen Sels, die je mee op ontdekking neemt in deze kunststeden. 

25 juni 
Fidelio van Ludwig von Beethoven 
Teatro alla Scala – Milaan, aanvang 20h00 

Regie: Deborah Warner
Florestan: Stuart Skelton, tenor
Leonore: Simone Schneider, sopraan
Marzelline: Eva Liebau, sopraan
Rocco: Stephen Milling, bas
Don Pizarro: Luca Pisaroni, basbariton
Don Fernando: Martin Gantner, bariton
Jaquino: Martin Piskorski, tenor

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Dirigent: Myung–Whun Chung

Ludwig van Beethoven schreef slechts één opera, maar het is een 
van de mooiste en belangrijkste uit het Duitstalige lyrische reper-
toire. Hoofdthema is de diepe liefde van Leonore voor haar man 
Florestan, die onrechtmatig in de gevangenis zit. In mannenkleren 
en onder de naam Fidelio wil zij alles doen om haar echtgenoot te 
bevrijden. Zelfs haar eigen leven zet ze op het spel. 

Milaan, Starhotels Anderson, https://www.starhotels.com, 3 nachten
Verona, Hotel Giberti, http://www.hotelgiberti.it, 2 nachten
Turijn, Grand Hotel Sitea+, http://grandhotelsitea.it, 2 nachten

Lut Brits, muziekgids
Leen Sels, stadsgids

17

TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Een unieke gelegenheid om drie operavoorstellingen mee te maken 
in drie prestigieuze operahuizen. 

• Plaatsen tijdens de voorstelling in een hoge categorie. 
• Een combinatie van muziek en cultuur in drie boeiende steden in 

Noord–Italië: Milaan, Verona en Turijn.
• Een groepsreis onder leiding van gespecialiseerde reisleiding met 

Leen Sels als fervent Italiëgids en Lut Brits als muziekkenner.
• Een uitgelezen keuze aan luxueuze hotels, die het niveau van deze 

reis nog eens extra optillen.
• Cocon Reizen laat je ook weer tijdens deze reis optimaal genieten 

van een heerlijke Italiaanse gastronomie.

NIEUW
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28 juni 
Aida van Giuseppe Verdi
Arena – Verona, aanvang 21.00 uur

Regie en decor: Franco Zeffirelli 
Aida: NN, sopraan
Radames: NN, tenor
Farao: NN, bas
Amneris: NN, mezzosopraan
Amonasro: NN, bariton
Ramfis: NN, bas
Boodschapper: NN, tenor
Priesters, soldaten, slaven en gevangenen: koor

Orchestra e Coro dell’Arena di Verona
Dirigent: NN

Dit meesterwerk van Verdi draait om de emoties van de Ethiopische konings-
dochter Aida, die als slavin is toegewezen aan Amneris, de dochter van de 
Egyptische farao. Beiden houden van dezelfde man. Hij kiest voor Aida, maar 
krijgt Amneris. Terwijl de twee volkeren tegen elkaar oorlog voeren, worden 
de hoofdpersonen heen en weer geslingerd tussen persoonlijke gevoelens en 
plichtsbesef. Met een tragische afloop tot gevolg.

30 juni 
Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart
Teatro Regio – Torino, aanvang 20h00

Regie: Michele Placido
Don Giovanni: Carlos Álvarez, bariton
Donna Anna: Erika Grimaldi, sopraan
Donna Elvira: Carmela Remigio, sopraan
Don Ottavio: Juan Francisco Gatell, tenor
Leporello: Mirco Palazzi, bas
Zerlina: Rocío Ignacio, sopraan
Masetto: Fabio Maria Capitanucci, bariton
Il Commendatore: Gianluca Buratto, bas
Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino
Dirigent: Daniele Rustioni

De jonge edelman Don Giovanni leeft er maar op los. Zijn dagen brengt hij 
door met feesten en vrouwen versieren. Hij spot met alles en iedereen en 
houdt geen rekening met de gevoelens van zijn veroveringen. En de lijst is lang. 
De vader van een van de vrouwen duelleert met hem om de eer van zijn doch-
ter, maar sneuvelt in de strijd. Op het kerkhof komt Don Giovanni in conflict met 
het standbeeld van de dode man. En dat wordt zijn ondergang.

PROGRAMMA

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Shetland en Orkney 
Schotse eilanden die je ziel beroeren

1 – 11 augustus 2018
GB15

Reis met autocar en ferry

Natuurreis met wandelingen
Je ervaart al de magie van Orkney en Shetland eilanden zodra je wegglijdt van het Schotse 
vasteland. Zachte golvende weides en de lieflijke zandstranden. Spectaculaire kusten en 
ruwe stenen heuvels. Unieke archeologische sites met Skara Brae op kop. De havens 
vertellen verhalen uit de Vikingentijd en een turbulent verleden. Je wordt betoverd door de 
ruige schoonheid en de vriendelijke openheid van de inwoners. 

Eilanden om er te komen en er een tijdje te blijven. 

11 dagen / 10 nachten * minimum 12 / maximum 20 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermelde accommodatie of gelijkwaardig 
(maximum 4 eenpersoonskamers), vervoer met autocar vanuit België zoals vermeld in pro-
gramma, ferryverbindingen met kajuiten met privé sanitair zoals vermeld in programma, 
maaltijden vermeld in programma (2 lunches, 10 avondmalen), ferry’s tussen de eilanden, 
excursies en inkomgelden zoals vermeld, gebruik audiosysteem, vergoeding reisleiding, 
plaatselijke gidsen en chauffeur, BTW, dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet inbegre-
pen: overige maaltijden, kosten picknick ter plaatse, dranken aan tafel tenzij anders vermeld 
in het programma, optionele excursies in het programma, eenpersoonskamer € 572 pk, 
reis–, bijstands– en bagageverzekering, annuleringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 3.344,–

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Een unieke groepsreis, enig op de Vlaamse toeristische markt.
• Een klein reisgezelschap.
• Logeren in kleine hotels en guesthouses.
• Wandelen in een prachtig natuurgebied.
• Archeologische sites van o.m. Skara Brae en Jarslhof.

NIEUW
Dag 1 
Heenreis naar Engeland – Met ferry en autocar
A
Vertrek met autocar van Antwerpen naar Amsterdam. Nachtover-
vaart met ferry IJmuiden–Newcastle – avondmaal en overnach-
ting aan boord in kajuit met zeezicht en privé sanitair.

Dag 2
Heenreis tot Orkney Islands– Langs de oostkust van Schotland
O A
Ontbijt en ontscheping in Newcastle–upon–Tyne – mooie autocar-
route door de moorlands van Northhumberland en de Borders 
richting Edinburgh – over de Firth of Forth naar Aberdeen – avond-
ferry in gereserveerde zetels met Northlink Ferries Aberdeen/
Kirkwall – avondmaal aan boord – rond middernacht ontschep-
ing op Orkney eilanden, transfer naar Merkister Hotel  voor over-
nachting in Harrey op Orkney.

Dag 3
Het neolithicum op Orkney – Het werelderfgoed van Skara Brae
O A
Tijdens het neolithicum was Orkney al bewoond. Talrijke archeo-
logische sites liggen nog steeds verstild en versteend langs de 
zandstranden en in het heuvelachtige grasland – het verhaal van 
de Hudson Company in Stromness en bezoek aan de kunstcollec-
tie in het Pier Arts Centre – bezoek aan Skara Brae, een neolithisch 
dorp en UNESCO erfgoed – in Skaill House heerst nog de sfeer 
van de landlords in de 17de eeuw – een kijkje in Kirbuster Farm, 
een traditionele croft of firehoose – wandeling naar het getijden-

eiland Birsay met zeevogelkolonie en de overblijfselen van een 
Vikingnederzetting – ontdekking van Broch Gurness, een fort en 
nederzetting uit de ijzertijd – avondmaal en overnachting in Har-
ray op Orkney.

Dag 4
Het eiland Hoy – Wandeling naar ‘The Old Man of Hoy’
O A
Ferry over Scapa Flow van Houton naar Lyness op het eiland Hoy 
– met de autocar naar Rackwick Bay met verlaten vissershuisjes 
aan de baai – wandeling naar ‘The Old Man of Hoy’ met picknick 
onderweg – op terugweg halte bij ‘Dwarfie Stane’, een portaalgraf 
uit het neolithicum – avondmaal en overnachting in Harray. 

Beschrijving van de wandeling:
Een dagtocht langs de hoge rotskusten op het eiland Hoy. Vanuit 
Rackwick Bay een stevige klim naar de top van de zandsteenklif-
fen. Verder wandelen we over een golvend plateau op de rand 
van oceaan en eiland, dwars door de nestplaatsen van grote ja-
gers. Het eindpunt van de wandeling is ‘The Old Man of Hoy’, de 
beroemdste ‘Sea stack’ van Groot–Brittannië, die als een naald 
137 m hoog uit de zee oprijst.
• 8 km
• Totale stijging 160 m, waarbij de sterkste klim in het begin van de 

wandeling
• Het pad is meestal een eenpersoonspad met af en toe grote ste-

nen
• Gemakkelijk tot matig, niet gevaarlijk
• Duur 4 tot 5 uren

Dag 5
Facetten van Orkney – Zeelui, crofters en stedelingen
O A
Verkenning van de cultusplaatsen bij de menhirs van Stenness en 
de stenenring van Brodgar – geleid bezoek in de neolithische graf-
heuvel van Maeshowe – wandeling door de hoofdplaats Kirkwall 
en bezoek aan de middeleeuwse kerk St.Magnus – KEUZE: geleid 
bezoek aan de whisky distillery met degustatie en stop bij de Itali-
aanse kapel bij Scapa Flow OF wandeling naar Mull Head op het 
schiereiland Deerness – avondmaal in een gezellig restaurantje 
aan Scapa Bay – ferry met overnachting in buitenkajuit met dou-
che en WC naar Shetland Islands.

Dag 6
Shetland Islands – Voe’s en tombolo’s
O M A
Na het ontbijt, ontscheping in Lerwick, hoofdplaats van Shetland 
– de archeologische site Jarlshof met wielhuizen uit de bronstijd 
– strandwandeling over de tombolo naar St.Ninian’s eiland – uit-
waaien bij Sumburgh Head, het meest zuidelijke punt van Shet-
land – lunch onderweg – langs diepe voe’s of inhammen naar 
de vissershaven Scalloway – avondmaal en overnachting in  
Scalloway Hotel  op de Mainland van Shetland.

NIEUW

19



VERBLIJF

REISLEIDING

Dag 7
Lerwick – Hoofdplaats van Shetland
O A
Wandeling door de hoofdplaats Lerwick – een beeld van geschie-
denis, archeologie en natuur in het Shetland Museum – boottocht 
van 3 uren naar de eilanden Bressay en Noss met gigantische 
zeevogelkolonies – kustwandeling aan de westkust bij Sillwick – 
avondmaal en overnachting in Scalloway.

Beschrijving van de wandeling:
Wisselende weidse zichten, spectaculaire kliffen en seastacks  
tijdens een wandeling aan de westkust bij Sillwick. (indien de 
boottocht niet doorgaat omwille van de weersomstandigheden 
wordt deze wandeling uitgebreid)
• 5 km
• Totale stijging 70 m
• Gemakkelijk tot matig
• Duur 2 uren

Dag 8
Hermaness op Unst – Het uiterste noorden van Shetland
O A
Het noorden van Shetland is een aaneenschakeling van eilanden 
en schiereilanden, verbonden met tombolo’s of zandbanken – 
met autocar en korte ferry’s over de eilanden Toft en Yell, en verder 
naar Unst – op het schiereiland Hermaness wandel je naar de vo-
gelkolonies met duizenden jan–van–genten en de broedplaatsen 
van grote jagers – picknick lunch – terugkeer naar de Mainland 
langs Sullum Voe en de olieraffinaderij van Shell Company, eco-

nomische sponsor van de eilanden – avondmaal en overnachting 
in Busta House een authentiek ‘historic house’ hotel in Brae.

Beschrijving van de wandeling:
Een onvergetelijke wandeling leidt jou over tapijten van wollegras 
en veenlandschappen naar de hoge rotskusten, die 170 m uitste-
ken boven de oceaan. Achtereenvolgens doorkruis je het nestge-
bied van de grote en arctische jagers. Op de rotskusten nestelen 
duizenden jan–van–genten en met wat geluk houden de guitige 
papegaaiduikers je gezelschap tijdens je picknick. 
• 8 km
• Totale stijging 150 m.
• De wandeling loopt over smalle aarden paden en geregeld over 

pontonbruggen op de natste plaatsen. 
• Gemakkelijk tot matig, niet gevaarlijk. 
• Duur 4 tot 5 uren

Dag 9
Eshaness – De ruwe westkust
O M A
Door een landschap van venen en wetlands met de autocar naar 
het noordwestelijke schiereiland Eshaness – wandeling rond de 
vuurtoren van Eshaness – gezellige lunch in Braewick – bezoek 
aan de Haa van Tangwick, voormalige woning van een edel-
man – terugrit naar Lerwick voor inscheping op Northlink Ferries 
– avondmaal en nachtovervaart Lerwick/Aberdeen in buitenkajui-
ten met douche en toilet .

Beschrijving van de wandeling:
Wandeling rond de vuurtoren van Eshaness, die kan uitgebreid en 
ingekort worden.
• 6 km
• Totale stijging 60 m
• Gemakkelijk tot matig, niet gevaarlijk. 
• Duur 3 uren

Dag 10
Door Schotland naar Newcastle
O A
Ontbijt aan boord en ontscheping ’s morgens in Aberdeen –  
terugrit door de Mainland van Schotland naar Newcastle–upon–
Tyne – tijdens de namiddag inscheping op DFDS ferry Newcastle/
IJmuiden – avondmaal en overnachting aan boord in kajuiten met 
zeezicht en privé sanitair.

Dag 11
Terugrit naar België
O
Uitgebreid ontbijt aan boord en ontscheping ’s morgens in IJmui-
den – terugrit naar België met autocar – aankomst rond het mid-
daguur in Antwerpen.

DFDS Seaways, https://www.dfdsseaways.nl, buitenkajuit met privé sanitair, 2 nachten
Orkney, Loch Harray, Merkister Hotel, http://www.merkister.com, 3 nachten. (door het beperkt aantal 
kamers in dit hotel zullen een aantal van onze gasten ondergebracht worden in naburige Bed&Breakfast. 
Het avondmaal wordt gezamenlijk gebruikt. Je ontvangt deze info bij inschrijving)
North Link Ferries, http://www.northlinkferries.co.uk, buitenkajuit met privé sanitair, 2 nachten
Shetland, Scalloway Hotel, http://www.scallowayhotel.com, 2 nachten
Shetland, Brae, Busta House, http://www.bustahouse.com, historic house hotel, 1 nacht

Gerd Scheelen

OPMERKING

De specifieke wandeldagen vragen een goede fysieke 
conditie en aangepaste kledij. De wandelingen nemen 
2 tot 5 uren in beslag en verlopen over een wisselend 
parcours. Het terrein is niet gevaarlijk, maar soms wel 
eens inspannend. Goede wandelschoenen zijn onont-
beerlijk.

Indien je niet wenst deel te nemen aan een bepaalde 
wandeling, helpen wij je ter plaatse bij de organisatie 
van een alternatief. De kosten van deze activiteit zijn 
optioneel.
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PROGRAMMA Dag 1
Brussel–Luzern
A 
Treinreis in eerste klas van Brussel naar Luzern, met overstap in Frankfurt en Basel 
(de aansluitingen zijn gelijkvloers of met liften en roltrappen) – gelegenheid voor 
vrije lunch in Frankfurt – avondwandeling in Luzern langs de oevers van de Reuss 
en over de Kapelbrücke en Speicherbrücke – avondmaal en overnachting in Hotel 
Waldstätterhof  in Luzern.

Dag 2 
Luzern 
Aan de Vierwaldstättersee
O M
Stadswandeling door de Altstadt aan de Reuss – bezoek aan de Jesuietenkirche 
– hedendaagse architectuur van Nouvel en Calatrava – bezoek met plaatselijke 
gids aan het Museum Sammlung Rosengart met een wereldvermaarde collectie 
moderne schilderkunst – na de lunch vrije middag – uw treinpas geeft 50% reductie 
op openbaar vervoer en bergbanen – of je hebt de mogelijkheid om andere musea 
te bezoeken – overnachting in Luzern.

Dag 3
Gotthard Panorama Express
van Luzern naar Lugano
O M A 
Inscheping op de historische raderboot over het Vierwaldstättersee – lunch in het 
luxueuze eersteklasrestaurant aan boord – vanuit Flüelen treinrit met Gotthard 
Panorama Express in eerste klas panoramarijtuig naar Bellinzona en verder met 
lokale trein naar Lugano – genieten van de mediterrane sfeer aan het meer van 
Lugano – avondmaal en overnachting in Hotel Federale, een sympathiek fami-
liehotel in Lugano.

Dag 4
Bernina Express 
van Lugano naar Sankt Moritz
O A 
Vertrek met de beroemde Bernina Express postbus naar Tirano in Italië – per trein 
in eerste klas panoramarijtuig over de Bernina naar St. Moritz – van de palmbo-
men aan de Italiaanse meren over besneeuwde toppen naar het dal van de Rijn –  
transfer met privé autocar naar het hotel – avondmaal en overnachting in het ele-
gante Hotel Schweizerhof+  in Sankt Moritz.

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Treinreis Zwitserland 
Met Glacier, Bernina en  
Gotthard Panorama Express

23 augustus – 1 september 2018
CH04

Treinreis

Let’s travel in style! 
De ideale manier om het spectaculaire landschap van Zwitserland te verkennen. Reizen 
met de Zwitserse treinen, wereldberoemd om hun punctualiteit. Cocon Reizen combineert 
voor jou de mooiste trajecten van Gotthard Panorama, Bernina en Glacier Express, 
waarbij de meeste ritten in panoramarijtuigen met grote ramen. Trajecten die tot het 
UNESCO–werelderfgoed behoren. Tochten met steeds wisselende en adembenemende 
landschappen. Wij reserveerden voor jou plaatsen in ‘first class’. Aan de Zwitserse grens 
nemen de Zwitserse spoorwegen SBB je bagage voor hun rekening. Opgepikt aan de 
trein en afgezet aan je hotelkamer en omgekeerd. Een mooie en aangepaste keuze van  
hotels van meestal twee overnachtingen biedt volop de mogelijkheid om te genieten van 
het aanbod van stad en omgevende natuur. 

Een reis op hoog niveau. Het neusje van de zalm.

10 dagen / 9 nachten * minimum 15 / maximum 26 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermelde hotels of gelijkwaardig, bagage 
service op Zwitserse treinen en in de hotels voor 1 stuk per persoon, maaltijden vermeld 
in programma, treintrajecten in eerste klas en waar vermeld in panoramawagens zoals 
omschreven in programma, de plaatsen in de trein worden bij aanvang van iedere treinrit 
meegedeeld, vervoer met autocar tijdens transfers en excursies waar vermeld, gratis open-
baar vervoer in Basel en Sankt Moritz, 50% reductie op openbaar vervoer en bergbanen 
in Luzern/Lugano/Zermatt, inkomgelden zoals vermeld, gebruik audiosysteem, vergoeding 
reisleiding, plaatselijke gidsen en chauffeur, BTW, dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet 
inbegrepen: overige maaltijden, dranken aan tafel, eenpersoonskamer € 327 pk, supple-
ment kamer met meerzicht in Sankt Moritz € 114 pk, reis–, bijstands– en bagageverzekering, 
annuleringsverzekering. 

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 3.678,–

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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Dag 5
Sankt Moritz in Engadin
O A
Originele wandeling in het voetspoor van toeristische pioniers in 
Sankt Moritz – een hele middag naar hartenlust wandelen of zwe-
ven op de bergbanen van Engadin – gratis vervoer op openbaar 
transport en open bergbanen – avondmaal en overnachting in 
Sankt Moritz.

Dag 6
Glacier Express 
van Sankt Moritz naar Zermatt
O M A 
Aan boord van de Glacier Express First Class panoramarijtuig van 
Sankt Moritz naar Zermatt in een tocht van 7,5 uur – over 291 brug-
gen, door 91 tunnels en over de Oberalppas op een hoogte van 
2033 meter, de traagste exprestrein ter wereld – stijlvolle lunch aan 
boord, geserveerd op uw zitplaats – avondmaal en overnachting in 
Alex Hotel+  in Zermatt. 

Dag 7
Zermatt aan de Matterhorn
O A 
Verkenning van Zermatt aan de voet van de majestueuze  
Matterhorn – mogelijkheid voor optionele excursies met 50%  
reductie met uw treinpas – avondmaal en overnachting in Zermatt. 

Dag 8
Lötschberger Express - Van Zermatt naar Basel
O A 
Treinrit naar Brig in de vallei van de Rhône – wandeling door het 
vestingstadje Brig en vrije lunch – met de Lötschberger Express in 
eerste klas naar Basel – de imposante Alpen ruimen plaats voor 
de lieflijke Vooralpen en uitlopers van de Jura – avondmaal en  
overnachting in Radisson Blu Hotel in Basel.

Dag 9
Hedendaagse architectuur en kunst in Basel
O M 
Verkenning van de oude stad en de nieuwe architectuur in Basel 
onder leiding van Franssprekende stadsgids – heerlijke lunch in 
een historisch gildenhuis – bezoek aan het Kunstmuseum onder 
leiding van kunstgids – gratis openbaar vervoer – gelegenheid voor 
vrij avondmaal in de stad of in het hotel – overnachting in Basel.

Dag 10
Terugreis van Basel naar Brussel
O 
Met openbaar vervoer naar het station – terugreis met de trein in 
eerste klas Van Basel naar Frankfurt, met gelegenheid voor vrije 
lunch in het station – verder naar Brussel-Zuid.

Luzern, Hotel Waldstätterhof, www.hotel–waldstaetterhof.ch, 2 nachten
Lugano, Hotel Federale, http://www.hotel–federale.ch, 1 nacht
Sankt Moritz, Hotel Schweizer Hof+, http://www.schweizerhofstmoritz.ch, kamers stadszicht, 
2 nachten
Zermatt, Alex Hotel+, http://www.hotelalexzermatt.com, 2 nachten
Basel, Radisson Blu, http://www.radissonblu.com, 2 nachten

Leen Sels
Plaatselijke gidsen in musea en steden volgens programma

TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Een exclusieve treinreis onder begeleiding en zonder praktische 
beslommeringen.

• Een uniek reisconcept om maximaal te genieten van het Zwitserse 
landschap.

• Cocon Reizen zorgt in Zwitserland voor je bagage van op de trein 
tot aan je hotelkamer en terug.

• Je reist in stijl! In eerste klas en luxueuze hotels.
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Luzern, Hotel Waldstätterhof, www.hotel–waldstaetterhof.ch, 2 nachten
Lugano, Hotel Federale, http://www.hotel–federale.ch, 1 nacht
Sankt Moritz, Hotel Schweizer Hof+, http://www.schweizerhofstmoritz.ch, kamers stadszicht, 
2 nachten
Zermatt, Alex Hotel+, http://www.hotelalexzermatt.com, 2 nachten
Basel, Radisson Blu, http://www.radissonblu.com, 2 nachten

Leen Sels
Plaatselijke gidsen in musea en steden volgens programma

PROGRAMMA Dag 1
Heenreis naar Peak District
Met autocar en ferry
A
Opstapplaatsen Antwerpen–Drongen–Middelkerke – heenreis naar Engeland met 
ferry Calais/Dover – tijdens de namiddag wordt de comfortabele rit onderbroken 
met een ruime stop bij Luton in het Stockwood Discovery Centre, een mooi geheel 
van toontuinen, galerijtjes en catering – doorreis naar Buxton in Peak District voor 
avondmaal en overnachting in BW Buxton Lee Wood Hotel.

Dag 2
Pride and Prejudice in White Peak
Landhuizen in het zuidelijke Peak District
O M A
Verkennende rondrit in het kuuroord Buxton – wandeling door het schilderachtige 
Bakewell – bezoek aan Chatsworth Castle, met barokke tuinen en setting voor de 
verfilming van Pride and Prejudice – lunch in een typische inn – het middeleeuwse 
Haddon Hall met renaissance tuinen – terugkeer naar Buxton door het bucolische 
landschap van de zuidelijke White Peak – avondmaal en overnachting in Buxton.

Dag 3
Manchester
Van industriestad tot hedendaagse groeipool
O M A
Via Old Trafford treed je binnen in de stad van Manchester United – even een toi-
letstop, een foto of een souvenir uit de shop – aan de oevers van de Mersey de 
nieuwe stadsontwikkeling van The Lowry en The Quaeys met het War Memorial 
Museum van Daniel Libeskind – korte rit naar het Museum of Science and Industry, 
een oude fabrieksbuurt die een nieuwe bestemming kreeg voor cultuur en wonen 
– het oude Manchester concentreert zich rond de gotische kathedraal – als pad-
denstoelen schieten nieuwe gebouwen op tussen 19de eeuwse woonblokken: het 
National Footballmuseum en de uitgangsbuurt Printworks – flaneren rond de Town 
Hall en de Central Library – een stijlvolle afternoon tea in het pompeuze Midlands 
Hotel – ruimte en tijd om te kiezen uit het aanbod van musea, kunstgalerijen en 
shoppingmalls – op terugweg nog even langs het stadion van Manchester City – 
avondmaal en overnachting in Buxton.

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Peak District…  
Manchester… Liverpool… 
Landhuizen, trendy steden en moorlands

16 – 21 september 2018
GB18

Reis met autocar en ferry

Natuur en steden
Het Penninisch Massief deint aan de zuidrand uit in het golvende landschap van  
Peak District National Park. Oude dorpen met grijze stenen cottages nestelen zich in 
de plooien van het landschap. De Dark Peak in het noorden wordt gedomineerd door 
moorlands en heidevlakten, begrensd met steile rotswanden. Het zuiden in de White 
Peak is een lieflijk kalksteengebied, bezaaid met landhuizen en markstadjes. 

Vanaf de 18de eeuw beleefde Engeland zijn industriële revolutie. Wereldhavens en 
industriesteden groeiden aan de River Mersey en de Atlantische kust. 
Manchester, geboorteplaats van de Industriële Revolutie. Een fascinerend Victoriaans 
erfgoed herboren in een moderne stad in de 21ste eeuw: progressief, multicultureel en 
stijlvol. 

Weinig Engelse steden hebben zo’n beruchte reputatie als Liverpool. Geen enkele stad 
heeft zo gevochten om zich te ontdoen van dit cliché. Ontdek deze pulserende stad met 
haar patrimonium, schitterende kathedralen en nieuwe musea. 

6 dagen / 5 nachten * minimum 17 / maximum 29 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermeld hotel of gelijkwaardig, bagage-
service in het hotel voor 1 stuk per persoon, maaltijden vermeld in programma (4 lunches, 5 
avondmalen), vervoer met luxe autocar vanuit België, ferry P&O Calais/Dover heen en terug, 
excursies en inkomgelden zoals vermeld, gebruik audiosysteem, vergoeding reisleiding, 
plaatselijke gidsen en chauffeur, BTW, dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet inbegre-
pen: overige maaltijden, dranken aan tafel tenzij anders vermeld in het programma, een-
persoonskamer € 185 pk, reis–, bijstands– en bagageverzekering, annuleringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 1776,–

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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Dag 4
Verkenning van Dark Peak
Verborgen dorpen en uitgestrekte moorlands
O M A
Rit langs een kalksteengroeve, waar we even blijven stilstaan bij 
het belangenconflict tussen natuurbehoud en minerale exploitatie 
in Peak District – prachtige rit door Hope Valley en het dal van Edale 
– fotostops onder meer in Castleton met de ruïne van Peveril Castle 
– het achterland van het lieflijke dorp Hathersage verbergt schitte-
rende panorama’s, een mooie plek voor de lunch – even de benen 
strekken tijdens een gemakkelijke wandeling bij het stuwmeer van 
Ladybower – afronding van deze dag in het gezellige marktstadje 
Glossop – avondmaal en overnachting in Buxton.

Dag 5
De wereldhaven Liverpool
In het voetspoor van The Beatles
O A
Sinds haar nominatie als Culturele Hoofdstad 2008, ontdoet Li-
verpool zich van haar lompen en hult zich in een eigentijde out-
fit – bezoek aan de beide kathedralen: de gevestigde neogotiek 
van de Anglicaanse gemeenschap en de avant–garde architec-
tuur van Edwin Lutyens in de katholieke Metropolitan Cathedral –  
rondrit door de stad langs onder meer het historische Albert 
Dock, The Cavern Club, langs Penny Lane en Strawberry Fields, de  
cruiseterminal en de nieuwe musea – vrije tijd voor je eigen keuze 
aan musea: een aanschouwelijke voorstelling van de slavenhandel 
in het Mersey Maritime Museum OF de ontwikkeling van een stad 
in het gloednieuwe Museum of Liverpool OF hedendaagse kunst in 
Tate Liverpool? – of tijd voor trendy shopping? – terugrit naar Buxton 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 6
Terugreis naar België
Door East Anglia en Kent.
O M
Vroeg uit de veren voor een mooie rit door Engeland – van Peak 
District reis je door de Midlands naar East Anglia – na de lunch in 
de periferie van Londen verder door Kent naar Dover – ferry Dover/
Calais – terugreis langs afstapplaatsen Middelkerke/Drongen/Ant-
werpen.

Buxton, Best Western Buxton Lee Wood Hotel, http://www.leewoodhotel.co.uk, 5 nachten

Gerd Scheelen

TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Een verrassende combinatie van het traditionele Engeland en 
nieuwe hippe steden.

• Een comfortabele autocarreis met een goede toegankelijkheid van 
de bezochte plaatsen.

• Verblijf in een stijlvol Engels countryhotel met een verzorgde gas-
tronomie.

• Een korte reis met excursies vanuit slechts één hotel.
• Naar Engeland met de ferry: zo echt en authentiek!
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PROGRAMMA Dag 1
Heenreis 
De streek van Gorenjska
M A
Rechtstreeks heenvlucht met Adria Airways Brussel/Ljubljana – met autocar naar de 
regio Gorenjska, ten noordwesten van Ljubljana met stad Kranj als centrum –– een 
gastvrij welkom in Crngrob in de plaatselijke osteria voor de lunch – bezoek aan de 
Sveta Maria of Maria–Boodschapkerk, getooid met bijzondere fresco’s uit de 15de 
eeuw – vlakbij bezoek aan Skofja Loka, één van de mooiste middeleeuwse stadjes 
van Slovenië – en als afsluiter langs Radovljica, centrum voor de Sloveense bijenteelt 
– avondmaal en overnachting in Lambergh Châteaux&Hotel, een luxueus hotel 
in Begunje na Gorenjskem bij Bled.

Dag 2
Bled en Bohinj 
Het Nationaal Park Triglav
O A 
Met de autocar naar het meer van Bohinj aan de zuidrand van het Nationale Park 
Triglav – de kleine Johanneskerk van Ribcev Laz is een stop waard – met zweeflift 
naar de bergtop Vogel met schitterend panorama over het meer van Bohinj en 
de Julische Alpen – gelegenheid voor korte wandeling en vrije lunch – langs lief-
lijke dorpen met boerenhuizen en schuren naar Bled – boottocht met een typische 
pletna op het meer van Bled naar het Maria–eiland of Otok – bezoek aan het be-
devaartkerkje O.L. Vrouw–van–het–Meer – avondmaal en overnachting in Begunje 
na Gorensjkem.

Dag 3
Velika Planina en Kamnik
In de Savinja Alpen
O A
Ochtendwandeling in het historische handelsknooppunt Kamnik – kennismaking 
met de kunst van architect Plecnik in de Johanneskerk – door de beboste vallei 
naar het einde van het dal Kamniska Bistrica voor lunch – met gondellift naar Velika 
Planina – wandeling over deze hoogvlakte met bergweiden en traditionele her-
dershutten – terugrit naar het hotel in Begunje na Gorenjskem voor overnachting.

Dag 4
De vallei van de Soca en de Vrsicpas
In de Julische Alpen
O M A
Excursie in de Julische Alpen in de vallei van de Soca in het noordwesten van het 
land – langs de adembenemende bergwanden over de Vrsicpas – vanuit Kransjka 
Gora stroomafwaarts langs de Soca – we volgen deze smaragdgroene karstrivier 
– bezoek aan de Russische kapel, herinnering aan het Isonzofront van WOI – lunch 
in een gezellige herberg en optioneel natuurwandeling in het zijdal van Lepenjica – 
avondmaal en overnachting in Hotel Mangart  in het bergstation Bovec.

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Slovenië 
Tussen wildernis en elegantie

3 – 11 oktober 2018
SI01

Reis met vlucht en autocar

Natuur, cultuur en volk
Geprangd tussen de Adriatische Zee en de Julische Alpen was Slovenië ooit een puzzel-
stukje in het voormalige Joegoslavië. Slovenië is een revelatie met een indrukwekkende 
natuur. Cultuurschatten creëren een harmonisch geheel met het omringende landschap. 
Basilica bekroond met gouden daken, kerken getooid met fresco’s, het binnenland met 
grillige karstlandschappen en een idyllische kust. Een pallet van attracties, overgoten met 
een eerlijke gastronomie en heerlijke ongekende wijnen.

Slovenië, een onverwachte openbaring.

9 dagen / 8 nachten * minimum 17 / maximum 29 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermelde hotels of gelijkwaardig, baga-
geservice in de hotels voor 1 stuk per persoon, lijnvluchten Brussel/Ljubljana heen en terug, 
luchthaventaksen, vervoer met autocar ter plaatse zoals vermeld in programma, maaltijden 
vermeld in programma (6 lunches, 7 avondmalen), excursies en inkomgelden zoals ver-
meld, gebruik audiosysteem, vergoeding reisleiding, plaatselijke gidsen en chauffeur, BTW, 
dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet inbegrepen: overige maaltijden, dranken aan 
tafel tenzij anders vermeld in het programma, kamer met zeezicht in Kempinski Portoroz  
€ 136 pk, eenpersoonskamer € 388 pk, reis–, bijstands– en bagageverzekering, annule-
ringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 2.599,–

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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VERBLIJF

REISLEIDING

Dag 5
Kobarib en Koper
Van de Alpen naar de Adriatische kust.
O M A
Verder de Soca stroomafwaarts – geleid bezoek aan het oorlogs-
museum in Kobarib, herinnering aan WOI – door het Sloveense 
mijngebied naar Franja bij Cerkno – korte wandeling naar het 
voormalige partizanenhospitaal – via de stad Nova Gorica, ge-
sticht door Tito, naar de Adriatische Kust – wandeling door het 
historische centrum van Koper – avondmaal en overnachting in 
Hotel Kempinski Palace Portoroz.

Dag 6
Hrastovlje en Piran
De Adriatische kust en achterland
O M
Langs kronkelende wegen over het Sloveense kalkplateau naar 
het binnenland – bezoek aan de Kerk van de Heilige Drie–een-
heid in Hrastovlje, befaamd om zijn romaanse fresco’s – terugrit 
naar de Kroatische grens en korte wandeling door de zoutpan-
nen – genieten aan de kust in Piran, met boeiend historisch 
centrum en gezellige promenade en de ideale locatie voor een 
heerlijke lunch in een uitgelezen visrestaurant – tijdens namid-
dag kan je mee met je gids op wandel door de stad of genieten 
van de kusten tijdens een boottocht (optioneel) – terugkeer naar 
Portoroz – vrij avondmaal naar keuze – overnachting in Portoroz.

Dag 7
Lipica en Postojna
‘Incontournables’ bij je reis in Slovenië
O M A
Korte rit naar Lipica, oorspronkelijke heimat van de beroemde 
Lipizanerpaarden – bijwonen van het vertrek van merries en 
veulens ’s ochtends naar de weides, bezoek aan de fokkerij, 
met de koets naar een picknickplaats voor een heerlijke lunch 
– vlakbij bezoek aan de wonderlijke wereld van de karstgrotten 
van Postojna, UNESCO–erfgoed – afdaling met elektrisch treintje 
gevolgd door rondleiding – doorreis naar Ljubljana voor avond-
maal en overnachting in Radisson Blu Plaza.

Dag 8
Ljubljana
Hoofdstad van Slovenië
O A
Verkenning van de karakteristieke hoofdstad van Slovenië – tij-
dens een stadswandeling met gids verneem je het legenda-
rische verhaal over de stichting van de stad door Jason en de 
Argonauten – vrije middag voor een eigen invulling van je pro-
gramma: bezoek aan één van de musea OF op zoek naar een 
laatste souvenir OF een tochtje met de kabelbaan naar het kas-
teel – op terugweg naar het hotel een bezoek aan de wijk Me-
telkova, voormalige kazerne van het Joegoslavisch leger en nu 
een alternatieve buurt voor bohémiens en New Agers – avond-
maal en overnachting in Ljubljana.

Dag 9
Kranj en Brdo
Terugreis
O M
Ochtendwandeling in Tivoli, het uitgestrekte stadspark van Ljub-
ljana – verkenning van Kranj, oud handelsknooppunt met at-
tractieve middeleeuwse stadskern – afsluitende lunch op het 
landgoed Brdo, voormalig zomerhuis van president Tito en nu 
exclusief protocol–hotel (onder voorbehoud) – transfer naar de 
luchthaven en rechtstreekse terugvlucht Ljubljana/Brussel.

Begunje na Gorenjskem, Lambergh Château&Hotel, http://lambergh.com, 3 nachten
Bovec, Hotel Mangart, http://www.hotel–mangart.com, 1 nacht
Portoroz, Kempinski Palace Portoroz, kamers met parkzicht, https://www.kempinski.com, 
2 nachten
Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel, https://www.radissonblu.com, 2 nachten

Gerd Scheelen

TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Slovenië biedt als klein land een rijke variatie aan landschappen 
en culturen.

• Verblijf in een selecte keuze van authentieke hotels en luxehotels.
• Rechtstreekse vluchten en luxe–autocar ter plaatse.
• Een goede balans tussen cultuur en natuur.
• Bezoek aan sites en natuurgebieden, die niet vaak bezocht wor-

den tijdens groepsreizen.
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PROGRAMMA Dag 1 
Stadsrondrit Valencia
Tapastour in de oude stad
A
Heenreis met lijnvluchten Brussel/Madrid/Valencia – Elke, je Nederlandstalige reis-
leiding wacht je op – met privé vervoer naar Valencia – rondrit met autocar voor 
een eerste indruk van de stad – check-in hotel en even opfrissen – avondwandeling 
door de historische stad met een heerlijke begeleide tapastour – overnachting in 
hotel Dimar, helemaal in de stijl van het nieuwe Valancia.

Dag 2 
Architectuur en natuur
Calatrava en Albufera
O A
Door het Turia Park naar het Ciutat de les Arts i les Ciències, de stad van kunst en 
wetenschap, een prestigieus ontwerp van Calatrava en Candela – wandeling langs 
het operagebouw Palau de les Arts, het Museo de las Ciencias,  de Hemisferic, 
L’Umbracle en l’Oceanografic – vrije lunch in de buurt – verder naar El Saler –  
exploratie van het Albufera Park met plaatselijke natuurgids – boottochtje op het 
meer tussen de legendarische rijstvelden van Valencia – genieten van de zons-
ondergang met een glaasje cava – diner met typische paella – overnachting in 
Valencia.

Dag 3 
De casco antiguo van Valencia
O A
Wandeling langs de mooiste bezienswaardigheden van de oude stad – bezoek 
aan de middeleeuwse graanopslagplaats El Amudin – verder naar de gotische 
Lonja de la Seda of de zijdebeurs, daterend uit de tijd van de oude zijderoute – 
verkenning van de wijk El Carmen en het majestueuze Plaza de Virgin met de ka-
thedraal Santa Maria – genieten van geuren en kleuren op de overdekte Mercado 
Central, het mooiste voorbeeld van Modernista stijl in Valencia – ideale plaats voor 
een vrije lunch - in de namiddag naar het boeiende Museo Nacional de Ceramica 
in het Palacio Marques de dos Aguas – avondmaal in de stad – overnachting in 
Valencia.

Info
O  = ontbijt
M = middagmaal
A  = avondmaal

Valencia 
Spaanse tradities en puur futurisme

22 – 25 oktober 2018
ES04

Reis met vlucht

Stedenreis  
De Valencianen zijn trots op hun volkse levensstijl. En terecht, een groepsreis naar Valencia 
betekent geen massatoerisme, wel het échte Spanje. De rijke historie van de stad neemt 
je mee naar de tijd van de Moorse overheersing. Klokkentorens staan in prachtig contrast 
met het futurisme van La Ciudad de las Artes y las Ciencias.  Het is heerlijk om rond te 
dolen in de casco antiguo of te flaneren tussen de Modernista gebouwen van L’Eixample.  
Genieten van de rust op de lagune van Albufera. En paella eten tussen de rijstvelden, het 
gerecht dat afkomstig is van deze stad bij de lagunes en de zee.

Beleef Valencia tijdens boeiende activiteiten met Elke, je Nederlandstalige gids. 
Geniet van dit bloeiend cultuurleven en de toffe sfeer.  

4 dagen / 3 nachten * minimum 12 / maximum 20 deelnemers * inbegrepen: overnachting 
in dubbele kamer met bad of douche en toilet in vermeld hotel of gelijkwaardig, lijnvluch-
ten Brussel/Madrid/Valencia heen en terug, luchthaventaksen, vervoer met autocar eerste 
dag, Valencia Tourist Card 72 h voor gratis openbaar vervoer en gratis of verminderde in-
kom in musea en attracties, maaltijden vermeld in programma (3 avondmalen), excursies 
en inkomgelden zoals vermeld, gebruik audiosysteem, vergoeding reisleiding, plaatselijke 
gidsen en chauffeur, BTW, dossierkosten, Garantiefonds Reizen * niet inbegrepen: overige 
maaltijden, dranken aan tafel tenzij anders vermeld in het programma, eenpersoonskamer 
€ 130 pk, reis–, bijstands– en bagageverzekering, annuleringsverzekering.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON: € 1.276,–

REISFORMALITEITEN: Geldige identiteitskaart
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Dag 4 
Modernista in L’Eixample - Terugreis
O
Elke neemt je mee naar de Plaza de Torres en Estacion del 
Nord, een schitterend voorbeeld van Modernista - en dan 
op wandel door L’Eixample, een exclusieve buurt rond de 
Mercado de Colon met exclusieve shops, delicatessenza-
ken, terrasjes en restaurants – liever een kijkje in één van 
de musea?  Dat kan ook met je Valencia Tourist Card – rond 
de middag met taxibusjes naar de luchthaven – namiddag-
vlucht Valencia/Madrid/Brussel.

VERBLIJF

REISLEIDING

Valencia, Hotel Dimar,  
http://www.hotel–dimar.com, 3 nachten.

Elke Panneels, reisleiding en gids
Suzie Añon y García, je Nederlandstalige 
gids ter plaatse.

TROEVEN VAN DIT PROGRAMMA

• Een korte stedenreis met een dynamisch programma.
• Je logeert vlakbij de oude stad en aan de Jardin del Turia met de 

shoppingbuurt op loopafstand.
• De binneninrichting van het hotel beantwoordt in stijll aan de 

nieuwe architectuur van Valencia.
• Elke en Suzie, je gidsen wonen in Spanje en kennen Valencia op 

en top. Hun contacten ter plaatse tillen de reis op naar een boei-
end niveau.

• De Valencia Tourist Card geeft je op vrije momenten ruimte en 
inspiratie om de stad verder te ontdekken.

Een groepsreis op maat  
voor jouw gezelschap 
Ben je op zoek naar een bijzondere reis voor je organisatie, club, bedrijf of relaties? Wij staan voor je klaar! Vertel ons jouw idee en 
wij zorgen voor een passend reisvoorstel. Het succes van zo’n maatwerkreis valt of staat met de persoonlijke touch en oog voor 
detail. Zo maken wij voor jouw gezelschap een onvergetelijke ervaring à–la–carte. 

Prijzen
De prijs van het arrangement is afhankelijk van de groepsgrootte, de periode waarin je reist, het vervoersmiddel, het gekozen 
activiteitenprogramma en het comfortniveau van de accommodatie.

Hoe ga je te werk?
Jouw reis of incentive wordt geheel op maat voor jou samengesteld. Samen bepalen wij het gewenste programma. Aan de hand 
van je persoonlijke reisvoorkeuren werken wij een reisvoorstel met prijsopgave uit.
Uiteraard is het mogelijk om de reisplannen bij jouw thuis of bij ons op kantoor door te nemen.
Bel ons op 014 320404 of vraag een offerte per e–mail voor je groepsreis à la carte. Wij zorgen voor een unieke belevenis!

Enkele smaakmakers
Door onze ervaring van 27 jaar in het toerisme heeft onze reisorganisatie een uitgebreid repertorium opgebouwd. 
Je vindt hier een lijst met bestemmingen waar Cocon Reizen thema’s aanbiedt. 

ALBANIË – ARMENIË–AZOREN – BALTICUM–BELGIË – CANADA– DENEMARKEN–DUITSLAND – ENGELAND – FAERÖER – FINLAND – 
FRANKRIJK – IERLAND – IJSLAND – ITALIË – KROATIË –LUXEMBURG– NAMIBIË – NEDERLAND – NEW YORK – NIEUW–ZEELAND – NOOR-
WEGEN – OOSTENRIJK – POLEN – PORTUGAL– ROEMENIË – SCHOTLAND – SLOVENIË – SPANJE –SPITSBERGEN– ZWEDEN – ZWITSER-
LAND
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reis-
organisatie zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling 
van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd 
de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemid-
deling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing. 

Artikel 2: Promotie en aanbod 
De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de –be-
middelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in 
deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract 
ter kennis van de reiziger zijn gebracht; b) er zich naderhand wijzigingen 
voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het con-
tract. De reisorganisator en/of –bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een 
bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. Het aanbod in de bro-
chure geldt steeds tot uitputting. 

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbe-
middelaar 
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is verplicht: vóór het sluiten van 
het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers 
schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende pas-
poorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die 
voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige do-
cumenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet– Belgische 
nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren 
welke formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan 
en de inhoud van een annulerings– en/of bijstandsverzekering. c) ten 
laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan 
de reizigers schriftelijk te verstrekken: – dienstregelingen en tussenstops 
en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen 
plaats; – naam, adres, telefoon– en faxnummer van hetzij de plaatselijke 
vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of –bemiddelaar, hetzij 
de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, 
hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. – voor reizen 
en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor 
rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter 
plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is; De in het vorige lid vermelde 
termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig 
gesloten contract. 

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger 
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of – bemiddelaar alle nuttige 
inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer 

de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor 
de reisorganisator en/of –bemiddelaar, mogen die kosten in rekening 
worden gebracht. 

Artikel 5: Tot stand komen van het contract 
Bij het boeken van de reis is de reisbemiddelaar ertoe gehouden een be-
stelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. Het contract tot 
reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door 
tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reis-
organisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of 
gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening 
van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd 
geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van 
alle reeds betaalde bedragen. 

Artikel 6: Prijs van de reis 
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten 
zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergis-
sing. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalender-
dagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar 
onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een 
wijziging in: – de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten 
en/of – de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastin-
gen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger 
het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger 
recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reis-
organisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast 
op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is. De 
prijzen voor de diensten zijn berekend op basis van wisselkoersen, de 
brandstofprijzen en luchthaventaksen voor het vervoer per vlucht, gekend 
op 20/10/2017. 

Artikel 7 : betaling van de reissom 
1.  Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt 

overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de 
bestelbon het voorschot zoals in de brochure staat vermeld 2. Be-
halve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt 
de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor vertrekdatum, en op voor-
waarde dat hem vooraf of terzelfder tijd de schriftelijke reisbevestiging 
en/of reisdocumenten bezorgd worden. 3. Boekt de reiziger minder 
dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom on-
middellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking 
De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een 
derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot 
reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorgani-
sator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht 
op de hoogte te brengen. De overdragende reiziger en de overnemer zijn 
hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de 
kosten van de overdracht. 

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger 
Vraagt de reiziger om een andere wijziging binnen eenzelfde brochure, 
(datum van vertrek of terugkeer, bestemming, hotel...) dan mag de reis-
organisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor 
worden veroorzaakt. 

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 
Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van 
het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de rei-
ziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de 
hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract 
te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorge-
stelde wijziging aanvaardt. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk 
geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslis-
sing in kennis te stellen. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er 
een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld 
waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs 
worden meegedeeld. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij 
de toepassing vragen van artikel 11. 

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 
§ 1 Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract 

verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandig-
heid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van 
een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder 
dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging 
wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator 
het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) ofwel de te-
rugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het 
contract betaalde bedragen. 

§ 2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op 
een schadeloosstelling voor het niet–uitvoeren van het contract, tenzij: 
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal 
reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de 
reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voor-
ziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum 
hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het 

Algemene en bijzondere reis– en verkoopsvoorwaarden Cocon Reizen b.v.b.a 
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gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. 
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare om-
standigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich 
erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen niet konden worden vermeden. 

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet–uitvoering van 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 
de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en 
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van 
de reis. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk 
verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit ver-
schil. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze 
alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorga-
nisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat 
hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, 
de reiziger schadeloos stellen. 

Artikel 13: Verbreking door de reiziger 
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. 
Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te re-
kenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en –
bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding 
kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de 
reis bedragen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 
De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het con-
tract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de 
bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag heb-
ben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen. De reis-
organisator en/of reisbemiddelaar kan enkel aan de aansprakelijkheid 
onderuit indien: – de tekortkoming aan de reiziger te wijten is – de tekort-
koming te wijten is aan een derde die niet betrokken is bij de levering van 
de diensten bedoeld in de overeenkomst en niet kon worden voorzien 
of worden opgeheven – de tekortkoming te wijten is aan overmacht De 
reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden 
en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, 
evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden, tenzij 
hij bewijst dat hij als naarstig touroperator en/of reisbemiddelaar heeft 
gehandeld. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een 
in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de 
aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag 
uitgesloten of beperkt. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het 
reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor 
stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot sa-
men beperkt tot tweemaal de reissom. Voor het overige zijn de artikels 18 
en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger 
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/
of –bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn 
fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is 
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger 
beoordeeld. 

Artikel 16: Klachtenregeling 
§ 1 Vóór de afreis: Klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet 

de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ont-
vangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of –organisator. 

§ 2 Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet 
de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en be-
wijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden 
gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een 
vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger 
van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten 
slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 

§ 3 Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost 
of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan 
moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij 
de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend 
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. 

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen 
Er ontstaat een ‘geschil’ wanneer een klacht niet in der minne kan worden 
opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het 
reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract 
nooit werd uitgevoerd. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onder-
havig contract, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan 
op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de Geschillen-
commissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen over lichame-
lijke letsels. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig 
het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 
inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor 
de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van 
een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschil-
lenreglement. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de 
aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de 
Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement. 
Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Koning Albert II – 
laan, 16 – 1000 Brussel. 

Bijzondere reisvoorwaarden  
Cocon Reizen bvba
Artikel 1: wettelijke bepalingen 
§ 1 Door ondertekening van een reiscontract aanvaardt de reiziger de 

algemene en bijzondere reis– en verkoopsvoorwaarden van Cocon 
Reizen. Met ingang van 1 oktober 1994 gelden als algemene reisvoor-
waarden deze van de Geschillencommissie Reizen v.z.w. waarvan 
een kopie op eenvoudige vraag te verkrijgen is bij Cocon Reizen. U 
vindt ze hoger vermeld onder 'Algemene Reisvoorwaarden'. Als re-
ferentiedatum voor de interpretatie van deze voorwaarden geldt: 1 
oktober II. 

§ 2 Cocon Reizen is verzekerd onder polis nr. 9703.0234.00/5053 bij het 
Garantiefonds Reizen overeenkomstig artikel 36 van de Wet van 16 
februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reis-
bemiddeling, evenals het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 
1997. § 3 Cocon Reizen heeft een uitbatingsaansprakelijkheid afge-
sloten voor lichamelijk letsel en materiële schade. De verbintenissen 
van Cocon Reizen zijn gedekt door een wettelijke borgtocht conform 
de gecoördineerde Koninklijke Besluiten van 30/06/1966, 01/02/1975, 
22/10/1987, en 22/09/1988 en het besluit van de Vlaamse Regering 
van 02/04/1996, die slechts kan aangewend worden na aanmaning 
per aangetekend schrijven waarvan afschrift, eveneens aangete-
kend, aan ‘Toerisme Vlaanderen’, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, en dit 
binnen de 12 maanden na de uitvoering der werkzaamheden die de 
schuld hebben doen ontstaan.’ 

Artikel 2: gepubliceerde prijzen en betalingen 
§ 1 De gepubliceerde prijzen worden in de brochure en op de website 

weergegeven in Euro, tenzij anders vermeld.
§ 2 De facturen zijn opeisbaar te Mol en contant betaalbaar. 
§ 3 Bij afsluiting van een reiscontract wordt een dossierkost aangerekend. 

Deze wordt berekend à rato van 2,5 % op de totale reissom, met een 
minimum van € 50,00. Tenzij anders vermeld, is deze dossierkost in-
begrepen in de deelnameprijs. 

§ 4 Voor toepassing van de algemene reisvoorwaarden wordt het mini-
mum aantal reizigers, tenzij anders vermeld, bepaald op 20. 

§ 5 Bij gesloten groepsreizen (verenigingen, e.d.) kan Cocon Reizen slechts 
overgaan tot het engageren van leveranciers – en dus tevens het de-
finitief bevestigen van het reisprogramma – na ontvangst van een 
ondertekend reiscontract en betaling van het voorschot. 

Artikel 3: Vervoer 
§ 1 De reisorganisator kiest zijn luchtvaartmaatschappijen met de grootste 

omzichtigheid. Enkel regelmatige lijnvluchten worden opgenomen in 
het programma, zodat de verplichte veiligheidsmaatregelen gehan-
teerd worden. 

§ 2 Alle vluchten worden uitgevoerd met lijnvluchten. Wij vermelden slechts 
onder voorbehoud de luchtvaartmaatschappij, route en tijdschema. 
De touroperator behoudt steeds het recht een andere luchtvaart-
maatschappij met een andere route of vluchtschema te voorzien. De 
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reiziger wordt hiervan door de touroperator op de hoogte gebracht. 
In geval van overmacht – zoals de annulering van een vlucht – heeft 
de reisorganisator het recht om de reizigers op de bestemming te 
brengen met alternatief vervoer. In een dergelijk geval verplicht de 
reisorganisator zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor 
de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bij vertraging of overboeking 
of annulering van een vlucht gelden de bepalingen van de ‘Europese 
Verordening over vergoedingsstelsels’ opgelegd aan de luchtvaart-
maatschappijen, die het verdrag van Montreal hebben goedgekeurd. 

§ 3 Voor reizen waarbij (een gedeelte van) het transport gebeurt per vlieg-
tuig geldt voor de bagage van maximale stuks en/of gewicht volgens 
de modaliteiten van de betreffende vliegtuigmaatschappij. 

§ 4 Voor reizen waarbij (een gedeelte van) het transport per autocar ge-
beurt gelden volgende praktische schikkingen: tijdens de reizen wordt 
op de autocar niet gerookt; honden of andere huisdieren zijn niet toe-
gelaten; de plaats in de autocar wordt meegedeeld bij inschrijving 
en hieraan kan door de reiziger niets gewijzigd worden; de plaatsen 
worden toegekend in volgorde van inschrijving, tenzij anders vermeld 
bij de info van de reis; bij vertrek wordt slechts 1 stuk bagage en 1 stuk 
handbagage per reiziger aanvaard. Indien de autocar voorzien van 
veiligheidsgordels, vragen wij u voor uw eigen veiligheid, en deze van 
uw medereizigers, uw gordel vast te maken tijdens elke verplaatsing. 
We herinneren er u aan dat het om een wettelijke verplichting gaat 
en dat het niet respecteren van deze maatregel uw volledige, recht-
streekse en onrechtstreekse, verantwoordelijkheid engageert. 

§ 5 Uurregelingen voor openbaar transport en vervoersmaatschappijen 
worden onder voorbehoud meegedeeld. Definitieve vertrekuren wor-
den slechts meegedeeld bij de definitieve reisdocumenten. 

Artikel 4: Logies 
§ 1 Cocon reizen heeft voor u een zorgvuldige keuze van hotels gemaakt. 

De reisorganisator is echter niet aansprakelijk voor situaties van over-
macht, waardoor deze hotelreservering in het gedrang komt. Onder 
overmacht verstaat men abnormale en onvoorzienbare omstandig-
heden die onafhankelijk zijn van de wil van de reisorganisator, on-
danks genomen voorzorgsmaatregelen en degelijke reservaties. De 
vermelde hotels en logies zijn louter indicatief. In geval van overmacht 
– zoals wijziging eigenaar, sluiting, overboeking, en dergelijke – be-
houdt de organisator het recht om een gelijkwaardig alternatief voor 
het verblijf te verzorgen. 

Artikel 5: Annulering door de reiziger 
§ 1 Annuleringsverzekering. Nuttige informatie met betrekking tot het 

aangaan van een annuleringsverzekering: zie op betrokken pagina 
op deze website. § 2 De annuleringskosten zijn afhankelijk van het 
tijdstip van annulering. De reiziger dient de reisorganisator schriftelijk 
op de hoogte te brengen van zijn annulering. De exacte datum van 
de annulering wordt bepaald door de postdatum van dit schrijven 
per fax, e–mail of brief. § 3 Annulering van het reiscontract door de 
reiziger geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding die forfaitair 
als volgt wordt bepaald, tenzij de reële kosten meer belopen: 100 % 
van het volledige reisbedrag bij annulering binnen de 7 dagen vóór 
vertrek; 75 % bij annulering tussen de 8ste en de 15de dag; 50 % bij 

annulering tussen de 16de en de 30ste dag en 25 % bij annulering 
méér dan 30 dagen vóór vertrek van de reis en/of levering van de 
prestaties door Cocon Reizen. 

Artikel 6: Vervanging en wijziging door de reiziger 
§ 1 Wijzigingen van bestemming, namen van reizigers, data voor vertrek 

of terugkomst, gebeuren in overleg met de reisorganisator. De extra 
kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de reiziger. De 
organisator biedt in de mate van zijn mogelijkheden zijn diensten aan 
om deze wijzigingen zo goed mogelijk te regelen voor de reiziger. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 
§ 1  De door Cocon Reizen verstrekte inlichtingen werden bij de betrouw-

baarste bronnen ingewonnen en de reiziger ter goeder trouw mee-
gedeeld. Cocon Reizen is niet aansprakelijk voor materiële vergis-
singen noch voor omstandigheden die buiten de controle van Cocon 
Reizen vallen en wijst alle aansprakelijkheid af voor inlichtingen die 
door derden ter titel van documentatie werden verschaft. 

Artikel 8: Reisprogramma en wijzigingen tijdens de reis door 
de organisator
§ 1  Door omstandigheden ter plaatse en de aard van sommige reizen, 

is het mogelijk dat tijdens de reis passende en kosteloze alternatie-
ven in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Wanneer 
tijdens de reis een programmawijziging noodzakelijk is door facto-
ren buiten de wil van de reisorganisator, zal de reisorganisator een 
passend alternatief aanbieden. Bedoelde aanpassingen in het reis-
programma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat 
routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van 
hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator zal de rei-
ziger passende alternatieven aanbieden die zoveel mogelijk de aard 
van de reis benaderen. § 2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in 
geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale 
en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil 
van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In derge-
lijke gevallen zal de reisorganisator de reiziger zo goed mogelijk ten 
dienste staan. Hierbij primeert het goede verloop van de reis voor de 
andere reizigers. Kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van 
de in moeilijkheden verkerende reiziger. § 3 Eventuele wijzigingen en/
of errata in de gepubliceerde programma’s zullen als dusdanig zo 
vlug mogelijk aan de reiziger worden medegedeeld. § 4 Alleen wan-
neer het Ministerie van Buitenlandse Zaken het bezoek aan een land 
expliciet afraadt, kan voor de reiziger zijn annuleringsverzekering in 
werking treden. 

Artikel 9: De attitude en verplichtingen van de reiziger 
§ 1 De organisator is niet verantwoordelijk voor het goede verloop van de 

excursies, die de reiziger op eigen houtje bestelt, en die dus niet in 
het programma zijn inbegrepen of voorzien. § 2 Reisorganisator noch 
reisleider zijn aansprakelijk voor een eventuele aanhouding door po-
litie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet nale-

ven van de plaatselijk geldende voorschriften van een land. § 3 De 
reizigers dienen zich aan te melden op de afgesproken tijd en plaats 
om de groep te vervoegen. Eventuele kosten omwille van het niet (tij-
dig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet geno-
ten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, 
zijn niet terug betaalbaar. § 4 Wanneer de reiziger tijdens de reis op 
eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan 
begeleiding onttrekt, en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen 
aanwezig is, is hij zelf verantwoordelijk voor alle extra kosten die dit 
met zich meebrengt. Niet genoten diensten ten gevolge hiervan, wor-
den niet terugbetaald door de organisator. § 5 De reiziger dient over 
de juiste ingesteldheid en fysisch en mentale conditie te beschikken 
om de gekozen reis te ondernemen. De reisorganisator verleent infor-
matie over deze voorwaarden gesteld aan elke reis op aanvraag. De 
reiziger dient zijn (huis)arts op de hoogte brengen van het specifieke 
karakter van zijn gekozen reis. Mocht dit nodig en/of nuttig zijn, dan 
kan hij onder gesloten omslag, medische gegevens aan de reisleider 
afgeven, die in geval van nood kunnen geraadpleegd worden. § 6 
Mindervaliden moeten, ongeacht de aard van hun handicap, de reis-
organisator bij reservatie alle gegevens verstrekken om, naargelang 
van de aard van de reis, de reisorganisator toe te laten de nodige 
maatregelen te treffen. Extra kosten die deze aanpassingen met zich 
meebrengen, zijn ten laste van de reiziger. 

Artikel 8: Overname uit de reisbrochure 
§ 1 Elke overname uit deze reisbrochure of deze website, zonder vooraf-

gaande, schriftelijke toestemming van de reisorganisator, is verboden 
en strafbaar. Bij overname van gepubliceerde teksten of afbeeldingen 
zal automatisch een rechtszaak tegen de overtreder worden inge-
spannen. 

Artikel 9: Reisformaliteiten 
§ 1 Voor personen met Belgische nationaliteit, worden de vereiste reisfor-

maliteiten vermeld in de brochure en op de website. De opgenomen 
inlichtingen, zijn degene die gekend zijn bij Cocon Reizen op 1 decem-
ber 2009. Bij eventuele wijzigingen wordt de reiziger op de hoogte 
gebracht door de reisorganisator. § 2 Personen met andere dan de 
Belgische nationaliteit, dienen zich in te lichten bij we betrokken wet-
telijke instanties om zich in orde te stellen met de reisformaliteiten voor 
het land van bestemming. § 3 De reiziger dient zelf te zorgen voor de 
nodige documenten (geldig internationaal paspoort, pasfoto’s, visa..) 
§ 4 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de 
concrete inlichtingen die vereist zijn voor zijn reis, aan de officiële in-
stanties en de reisorganisator. 

Artikel 10: Akkoord van de reiziger 
§ 1 Door inschrijving op een van de reizen vermeld in deze brochure 

of website verklaart de reiziger zich akkoord met de vermelde al-
gemene en bijzondere voorwaarden van Cocon Reizen bvba  
 
Cocon Reizen B.V.B.A. – Maatschappelijke zetel: Martelarenstraat 24, 
2400 Mol – HRT 063.958 
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Inschrijvings formulier Cocon Reizen 2018

Naam en voornaam zoals vermeld op identiteitskaart  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Voor gehuwde dames, meisjes(achter)naam en voornaam zoals op identiteitskaart ...................................................................................................................................................................

Roep(voor)namen ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat, nummer en bus...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. .....................................................................................................................................................................................  Fax .............................................................................................................................................................................................................

E–mail ..........................................................................................................................................................................  Geboortedatum ......................................................................................................................................................................

schrijft zich hierbij in met ............................... persoon/personen voor
  Presentatie reizen 2018, 18 november ’17, deelname € 7,– pp
  Zweeds Lapland, 7–13 maart ‘18
  Albanië, 16–26 april ‘18
  Tuinenreis Cornwall, 2–9 juni ‘18
  Hildegard van Bingen in Rheinland–Pfalz, 10–14 juni ‘18
  Corsica, 16–23 juni ‘18
  Opera in Milaan, Verona en Turijn, 24 juni–1 juli ‘18 
  Shetland en Orkney Eilanden, 1–9 augustus ‘18
  Treinreis Zwitserland, 23 augustus–1 september ‘18
  Peak District, Manchester en Liverpool, 16–21 september ‘18
  Slovenië, 3–11 oktober ‘18
  Valencia, 22–25 oktober ‘18 
Gelieve de/het programma(‘s) waarvoor u wenst in te schrijven aan te duiden in het vierkantje, alsook de bijkomende opties en keuzemogelijkheden. 

Wenst 
  een tweepersoonskamer met tweepersoonsbed
  een tweepersoonskamer met 2 eenpersoonsbedden
  de kamer te delen met  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  een singlekamer mits supplement
  dat Cocon Reizen uitkijkt naar een kamergenoot voor een tweepersoonskamer (onder voorbehoud)
  informatie over reisverzekering en annuleringsverzekering
  een speciaal dieet bestaande uit  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  speciale wensen over specifieke bestemming: 

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

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

Wenst per e–mail geïnformeerd te worden:
  e–mail adres  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  nieuwsbrieven met informatievergaderingen en tijdelijk aanbod van reizen

Stuur deze brochure ook naar:
  naam en adres  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verklaart zich akkoord met programma inhoud en reisvoorwaarden Cocon Reizen en
stort een voorschot van 30% van de reissom op rekening BE61–0682–2506–8117 van Cocon Reizen,  
met vermelding van de programmacode (zie hierboven). 

Datum:  ......................................................................................................................................................................  Handtekening: ..........................................................................................................................................................................

Na invullen en ondertekenen opsturen naar:
Cocon Reizen – Martelarenstraat 24, 2400 Mol–België –Tel. 014/32.04.04 – Fax 014/32.04.08 
info@cocon.be – Website www.cocon.be


