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Meer info: www.co2logic.com
Samen genieten van onze planeet, op duurzame wijze en mét respect! 
Zo kunnen nog vele generaties na ons hetzelfde doen.

Welkom bij een CO2logic

KLIMAAT PARTNER

vraag hier de CO2 compensatie van uw vlucht
www.co2logic.com

OKRA-REIZEN is Klimaatpartner
Reizen doen we om te ontdekken en 
omdat we van de aarde houden. Er 
mee zorg voor dragen is dan ook een 
evidentie. Groepsreizen zijn op zich 
al duurzamer dan individuele reizen, 
zeker met trein of bus. Ook fiets- en 
wandelvakanties scoren goed. Vlieg-
tuigreizen hebben per persoon ech-
ter een zeer hoge uitstoot van CO2 
Daarom kan je er ook voor kiezen de 
CO2-uitstoot te compenseren.

• Het totale bedrag van die toesla-
gen wordt geïnvesteerd in een 
project elders in de wereld. 

• OKRA-REIZEN koos als project 
‘Oventjes in Oeganda’. Dat ge-
beurde via CO2-logic, dat hiervoor 
samenwerkt met een plaatselijke 
organisatie.

• Door efficiëntere oventjes en ka-
chels te introduceren is er minder 
hout en houtskool nodig en wordt 
een rem gezet op de massale 

ontbossing. Bovendien moeten 
gezinnen minder tijd steken in 
het halen van hout, waardoor 
kinderen de kans krijgen om naar 
school te gaan en vrouwen de tijd 
hebben voor andere taken. 

 Er wordt ook geïnvesteerd in her-
bebossing.

• Alles wordt door de lokale bevol-
king gedaan, maar opgevolgd en 
geregistreerd door CO2-logic met 
een onafhankelijke erkenning 
(Gold Standard) door het UNFCCC 
(United Nations Framework Con-
vention on Climate Change), wat 
extra garanties geeft.

CO2-compensatie: wat en hoe?
• Er wordt per vlieguur een 

bedrag bepaald dat gelijk staat 
aan de impact die de CO2-uit-
stoot heeft op het milieu.

• Zo vind je per reis (naargelang 
het aantal vlieguren) de 

 toeslag. 
• Wens je deze vrijwillige CO2-

compensatie te betalen, dan 
duid je dat aan op de bestel-
bon. 

Je kiest zelf hoeveel je wil 
spenderen en de gelukkige 
ontvanger kan deze reischeque in 
alle OKRA-REIZEN-verkooppunten 
verzilveren. 

Hoe ga je te werk? 
Stort je gekozen bedrag op rek.nr. BE82 7865 6723 5368 met als mededeling 
‘OKRA-reischeque’ en wij bezorgen je dit origineel cadeau in 
geschenkenveloppe. 
Nog vragen? Neem contact op via algemeen@okrareizen.be of 02 246 39 44.

Verjaardag, jubileum of 
gewoon ‘iets’ te vieren? 
Vergeet dat wijnpakket, 
dump die wellnessbonnen 
en schenk een 
OKRA-reischeque.

Leuk om te geven,  
fantastisch om te krijgen!
Schenk een OKRA-reischeque

Deze reischeque kan verzilverd worden bij aankoop van 

een reis uit het aanbod van OKRA-REIZEN vzw. 

Deze reischeque kan verzilverd worden bij aankoop van 

een reis uit het aanbod van OKRA-REIZEN vzw. 

een reis uit het aanbod van OKRA-REIZEN vzw. 

REISCHEQUE
WAARDE:

EURO
AANGEBODEN DOOR:

DATUM
Deze reischeque is twee jaar geldig. 

Handtekening en stempel OKRA-REIZEN.
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CHRONOLOGISH  

LANG VERBLIJF
7 Turkije, Lara 22 d. 7 – 28 november
7 Turkije, Side 29 d. 11 november – 9 december 
8 Turkije, Side 31 d. 24 januari – 23 februari
8 Turkije, Side 50 d. 24 januari – 14 maart
9 Spanje, Torremolinos 19 d. 7 – 25 februari

VERBLIJFSVAKANTIES
9 Egypte, Hurghada 11 d. 10 – 20 januari
10 Tenerife 15 d. 9 – 23 januari
10 Tenerife (A’pen) 10 d. 23 januari – 1 februari
11 Lanzarote (actief) 11 d. 23 januari – 2 februari
12 Gran Canaria (W-Vl) 11 d. 30 januari – 9 februari
12 Gran Canaria (O-Vl)  8 d. 15 – 22 februari
13 Kaapverdië, Boa Vista 10 d. 18 – 27 februari
13 Spanje, Benidorm 13 d. 14 – 26 maart
14 Spanje, Calpé (Limb)  8 d. 16 – 23 maart
14 Tenerife (Limb)  8 d. 16 – 23 maart
15 Egypte, Nijlcruise  8 d. 7 – 14 maart
16 Malta  9 d. 21 – 29 maart
17 Tunesië, Djerba (Oost-Br)  8 d. 25 maart – 1 april
17 Tenerife (Oost-Br) 10 d. 29 maart – 7 april
18 Spanje, Roquetas de Mar (W-Vl)  8 d. 30 maart – 6 april
18 Spanje, Mallorca (voor singles) (Brus)  8 d. 20 – 27 april

CULTUURREIZEN
19 IJsland  5 d. 3 – 7 februari

20-21 Senegal (W-Vl) 10 d. 25 februari – 6 maart
22 Jordanië  9 d. 8 – 16 maart
23 New York  4 d. 15 – 18 maart
24 Griekenland  8 d. 22 – 29 maart
25 Baltische staten, cruise (Oost-Br) 12 d. 23 april – 4 mei
26 Andalusië (W-Vl)  8 d. 23 – 30 april
27 Marokko (W-Vl)  8 d. 30 april – 7 mei

SPECIALS
28 Italië, ski (Limb)  8 d. 26 januari – 2 februari
29 Venetië, carnaval (Brus)  5 d. 23 – 27 februari

KERST EN NIEUWJAAR
30 Kerst aan de Rijn (Brus)  4 d. 2 – 5 december
31 Kerstmarkt in de Elzas (A’pen)  4 d. 3 – 6 december
31 Oostende, kerst aan zee (A’pen)  6 d. 21 – 26 december
31 Nieuwpoort, oud naar nieuw (Brus)  6 d. 28 december – 2 januari
31 Oostende, oud naar nieuw (Mech)  5 d. 29 december – 2 januari

VERBLIJFSVAKANTIES AAN ZEE
32 Oostende, seniorenweek (A’pen)  8 d. 12 – 19 november
32 Oostende, seniorenweek (A’pen)  8 d. 1 – 8 februari
32 Oostende, lijndans (A’pen)  5 d. 18 – 22 maart
33 Oostende, zangdriedaagse (A’pen)  3 d. 25 – 27 maart
33 Oostende, midweek aan zee (Oost-Br)  5 d. 29 maart – 2 april
33 Oostende, uitwaaiweek (A’pen)  8 d. 26 april – 3 mei

34-35 Algemene voorwaarden
36 Informatie pakketreisovereenkomsten

per verkooppunt

Verkooppunt Algemeen
7 Turkije, Lara 22 d. 7 – 28 november 
7 Turkije, Side 29 d. 11 november – 9 december 
8 Turkije, Side 31 d. 24 januari – 23 februari
8 Turkije, Side 50 d. 24 januari – 14 maart
9 Spanje, Torremolinos 19 d. 7 – 25 februari
9 Egypte, Hurghada 11 d. 10 – 20 januari
10 Tenerife 15 d. 9 – 23 januari
11 Lanzarote (actief) 11 d. 23 januari – 2 februari
13 Kaapverdië, Boa Vista 10 d. 18 – 27 februari
13 Spanje, Benidorm 13 d. 14 – 26 maart
15 Egypte, Nijlcruise  8 d. 7 – 14 maart
16 Malta  9 d. 21 – 29 maart
19 IJsland  5 d. 3 – 7 februari
22 Jordanië  9 d. 8 – 16 maart
23 New York  4 d. 15 – 18 maart
24 Griekenland  8 d. 22 – 29 maart

Verkooppunt Antwerpen
10 Tenerife 10 d. 23 januari – 1 februari
30 Kerstmarkt in de Elzas  4 d. 3 – 6 december
31 Oostende, kerst aan zee  6 d. 21 – 26 december
31 Oostende, oud naar nieuw  5 d. 29 december – 2 januari
32 Oostende, seniorenweek  8 d. 12 – 19 november
32 Oostende, seniorenweek  8 d. 1 – 8 februari
32 Oostende, lijndans  5 d. 18 – 22 maart
33 Oostende, zangdriedaagse  3 d. 25 – 27 maart
33 Oostende, uitwaaiweek  8 d. 26 april – 3 mei

Verkooppunt Brussel
18 Spanje, Mallorca (voor singles)  8 d. 20 – 27 april
29 Venetië, carnaval  5 d. 23 – 27 februari
30 Kerst aan de Rijn  4 d. 2 – 5 december
31 Nieuwpoort, oud naar nieuw  6 d. 28 december – 2 januari

Verkooppunt Limburg
14 Spanje, Calpé  8 d. 16 – 23 maart
14 Tenerife  8 d. 16 – 23 maart
28 Italië, ski  8 d. 26 januari – 2 februari

Verkooppunt Oost-Brabant
17 Tunesië, Djerba  8 d. 25 maart – 1 april
17 Tenerife 10 d. 29 maart – 7 april
25 Baltische staten, cruise 12 d. 23 april – 4 mei
33 Oostende, midweek aan zee  5 d. 29 maart – 2 april

Verkooppunt Oost-Vlaanderen
12 Gran Canaria  8 d. 15 – 22 februari

Verkooppunt West-Vlaanderen
12 Gran Canaria 11 d. 30 januari – 9 februari
18 Spanje, Roquetas de Mar  8 d. 30 maart – 6 april
20 Senegal 10 d. 25 februari – 6 maart
26 Andalusië  8 d. 23 – 30 april
27 Marokko  8 d. 30 april – 7 mei

overzicht winterreizen



Een fluitje van een cent
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info & reservatie

Verkooppunt Algemeen
Postbus 40, 1031 Brussel
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

Verkooppunt Antwerpen
•	 Regio	Antwerpen
 Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
 03 220 12 80
 antwerpen@okra.be

•	 Regio	Kempen
 Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout
 Tel: 014 40 33 54
 kempen@okra.be

•	 Regio	Mechelen
 Antwerpsesteenweg 259, 2800 Mechelen
 015 40 57 45
 mechelen@okra.be

Een OKRA-reis boeken is een makkie. Bij elke reisvoorstelling vind je rechts onderaan het organiserende verkooppunt terug. Je kan er je 
reis reserveren door een bestelbon via e-mail of met de post op te sturen. Je kan ook eenvoudigweg naar www.okra.be surfen en in 
enkele muisklikken je vakantie plannen. Aan jou de keuze. Wil je toch graag eerst overleggen voor je een reis boekt? Geen probleem, ook 
daarvoor mag je gerust contact opnemen.

Verkooppunt Brussel
Ninoofsesteenweg 176, 1700 Dilbeek
02 244 28 91
brussel@okrareizen.be

Verkooppunt Limburg
Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

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

Verkooppunt Oost-Vlaanderen
de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas
tel: 03 760 38 65
oostvlaanderen@okrareizen.be

www.okra.be/reizen 

Hier vind je een overzicht van alle reizen van alle verkooppunten. Je kan ook meteen je 
vakantie online boeken via het elektronische reservatieformulier. 

Volg ons op Facebook of Twitter

Deel je reiservaringen op onze Facebookpagina - zoek op ‘OKRAvzw’ - en volg ons voor de 
laatste nieuwtjes op Twitter, onder de naam @OKRAvzw.

Verkooppunt West-Vlaanderen
westvlaanderen@okrareizen.be

•	 Regio	Kortrijk
 Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk
 056 52 63 53

•	 Regio	Brugge
 Oude Burg 23, 8000 Brugge
 050 44 03 81

•	 Regio	Oostende
 Ieperstraat 12, 8400 Oostende
 059 55 26 90

•	 Regio	Roeselare
 Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare
 051 26 53 07

online boeken via

Ben je CM-lid?
Goed nieuws: OKRA-REIZEN geeft je 
een KORTING van 15 euro!
Vergeet dat niet aan te duiden op je 
bestelbon!
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BESTELBON

BESTEMMING ......................................................................... van .......... / .......... tot .......... / .......... / ..........
DEELNEMER 1
Naam:  .........................................................................................................
(Officiële) voornaam:  .............................................................................
Straat en nr.:  .............................................................................................
Postnr.: ............... Woonplaats:  ..............................................................
Tel.: ..................................... Gsm:  .............................................................
E-mailadres: ..............................................................................................
Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................
IBAN-rek.-nr.:  ............................................................................................
Identiteitskaartnr.:

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

DEELNEMER 2
Naam:  .........................................................................................................
(Officiële) voornaam:  .............................................................................
Straat en nr.:  .............................................................................................
Postnr.: ............... Woonplaats:  ..............................................................
Tel.: ..................................... Gsm:  .............................................................
E-mailadres: ..............................................................................................
Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................
IBAN-rek.-nr.:  ............................................................................................
Identiteitskaartnr.:

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

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

een goede organisatie van je reis):  ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Contactpersoon in Belgie tijdens uw vakantie: Naam : .......................................................................... Tel.nr................................………………

De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot. Hiervoor krijg je een afrekening bij de reisbevestiging. Ondergetekende verklaart ken-
nis te hebben genomen van het standaardinformatieformulier pakketreizen en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, zoals vermeld in de 
reisbrochure. Ondergetekende verklaart in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren om op zelfstandige basis, de reis onder normale 
omstandigheden te kunnen meemaken.

Opgemaakt te  ......................................................................................................... Op datum van : ............/............/............

Handtekening deelnemer(s) (verplicht):

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

5 9 - - 5 9 - -

Per bestemming staat onderaan welk verkooppunt 
verantwoordelijk is. Stuur deze bestelbon naar hun 
adres dat je vindt op blz. 4. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door OKRA trefpunt 55+ vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, privacy@okra.be. Dit voor ledenbeheer en organisatie van 
activiteiten en reizen op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) 
op basis van ons gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele ledenorganisatie. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, 
volstaat het ons dat mee te delen op privacy@okra.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wis-
sen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.okra.be/privacy.”

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

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

reisbeurzen
Wil je graag kennismaken met het ruime reisaanbod? Dan kan je terecht op volgende reisbeurzen. 

•	 Reisbeurs	verkooppunt	OKRA-Kempen	
 Vrijdag 7 december 2018 van 10.00 tot  16.00 uur in het Mollenhof - 

Lichtaartsesteenweg 1, 2275 Poederlee

•	 Reisbeurs	verkooppunt	Oost-Vlaanderen
 Dinsdag 18 december 2018 van 10.00 tot 16.00 uur in ICC te Gent - 
 Van Ruysselberghedreef 2, 9000 Gent

•	 Reisbeurs	verkooppunt	Oost-Brabant
 Vrijdag 11 en zaterdag 12 januari 2019 van 13.30 tot 18.00 uur in de 

CM-zalen - Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

 Wacht niet met inschrijven voor de reizen in deze brochure tot de 
 reisbeurs. Op de reisbeurs wordt het zomerprogramma voorgesteld.

•	 Reisbeurzen	verkooppunt	West-Vlaanderen
•	 Op	3	december	2018	opent	elk	verkooppunt	in	West-Vlaanderen	zijn	

deuren voor reizigers die graag wat meer info krijgen van de 
 regionale reisbegeleiders en hulp wensen bij het inschrijven.
•	 Maandag	10	december	van	14.00	tot	17.00	uur	in	Huize	Wellecome	-	

Koude Keukenstraat 8, 8200 Sint-Andries 
•	 Dinsdag	11	december	van	14.00	tot	17.00	uur	in	het	CM-gebouw	(zaal	

Victoria) - Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk

•	 Reisbeurs	verkooppunt	Antwerpen
 Donderdag 13 december 2018 vanaf 14 uur in het Auditorium van 
 vergadercentrum de Stroming – Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

•	 Reiscafé’s	regio	Mechelen
•	 Maandag	3	december	2018	van	14.00	u.	tot	17.00	u.	in	de	parochie-

zaal De Goede Herder – Mechelsesteenweg 331, 
 2860 St.-Katelijne-Waver
•	 Maandag	10	december	2018	van	14.00	u.	tot	17.00	u.	Locatie	in	Klein-

Brabant nog niet gekend. Info: 015 40 57 45

•	 Reisbeurs	verkooppunt	Brussel
 Maandag 14 januari 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur in het 
 Savio-centrum – Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek

•	 Reisbeurs	verkooppunt	Limburg
 Vrijdag 16 november van 10.00 u. tot 17.00 u. in de Evenementenhal - 
 Rozenkransweg 4, 3520 Zonhoven

•	 Vakantiesalon	Brussels	Expo
 Van 7 tot 10 februari 2019  van 10.00 uur tot 18.00 uur in Brussels Expo
 
 OKRA-REIZEN is opnieuw van de partij op deze drukbezochte reisbeurs 

op de Heizel. Het complete aanbod van alle verkooppunten wordt in de 
kijker gezet. Ideaal voor een dagje uit!



Deze nieuwe parel van de Barut-hotelketen bieden we een eerste keer aan. Cennet 
betekent paradijs in het Turks en dat merk je meteen aan de gekende service en gast-
vriendelijkheid. Het hotel ligt vlak bij Side-stad met wel 100 winkels rond de haven.
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7 TOT 28/11/2018 (22 d./21 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Antalya
•	 30	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 21	nachten	in	hotel	Barut	Lara	5*
•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 visum	(± € 21)
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 12,60

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart 
en visum (handleiding wordt maand 
voor afreis opgestuurd)

SChADuWTEMp.: 20-24°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 60

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 14.00 u. – Antalya 20.05 u.
Antalya 20.35 u. – Brussel 23.05 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

11/11 TOT 9/12/2018 (29 d./28 n.)

INBEGREpEN:
•	 vluchten	Brussel-Antalya
•	 30	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 28	nachten	in	hotel	Barut	
Acanthus	&	Cennet	5*

•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 visum	(±	€	21)
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 12,60

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart 
en visum (handleiding wordt maand 
voor afreis opgestuurd)

SChADuWTEMp.: 17-23°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 50

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 06.00 u. – Antalya 12.05 u.
Antalya 21.15 u. – Brussel 23.45 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

Turkije Lara
hotel barut lara *****

Turkije side
Hotel Barut Acanthus & Cennet *****

€1390
Toeslag singlekamer: 

€ 125

€1705
Toeslag singlekamer: 

€ 185

In dit klassehotel heerst een supermentaliteit. Buitengewoon lekker 
eten, rust in de grote tuin, verwenning in de spa, modern ingerichte 
kamers, zeer vriendelijk personeel, topkwaliteit dus!

Ligging: direct	aan	het	zandstrand	•	
op	12	km	van	Antalya	•	bushalte	op	
100	m	•	op	10	km	van	luchthaven
Kamers: kamers met lateraal zee-
zicht	•	badkamer	met	douche	en	
haardroger	•	parketvloer	•	centrale	
airco	•	hoofdkussenservice	(gratis)	•	
telefoon	•	wifi	(gratis)	•	satelliet-tv,	
dvd-speler (op aanvraag), minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon of terras 
Faciliteiten:	kapsalon	•	schoon-
heidssalon	•	nightclub	•	cinema	•	
shops	•	wasservice	•	roomservice	
(24/24u.)	•	wifi	in	het	hele	resort	
(gratis)
Restaurants en bars: hoofdrestau-
rant met terras (maaltijden in buf-
fetvorm)	•	Mediterraans	à-la-carte-
restaurant	(vast	menu)	•	deftige	kle-
dij	gewenst	in	de	restaurants	•	ver-
schillende	bars	•	all-in:	ontbijt,	laat	
ontbijt, middag-en avondmaal in 
buffetvorm	•	à-la-carte-ontbijt	•	
à-la-carte-avondmaal	•	patisserie	•	
middernachtbuffet	•	selectie	van	
lokale en internationale alcoholi-
sche	en	niet-alcoholische	dranken	•	
minibar (elke dag bijgevuld met fris-
drank en bier)
Sport en ontspanning: zoetwater-
zwembad	•	ligzetels	aan	het	zwem-
bad	(gratis)	•	handdoekenservice	
(gratis)	•	overdekt	zoutwaterzwem-
bad	•	gratis:	tennis,	squash,	tafel-
tennis, minivoetbal, basketbal, mini-
golf, fitness, gym, step aerobic, 
Turks	bad,	sauna	•	betalend:	biljart,	
spa- en thalassocentrum met mas-
sage en peeling

Ligging: aan het brede privézand-
strand	•	1,5	km	van	Side	•	3	km	van	
Kumköy	•	8	km	van	Manavgat	•	62	
km van de luchthaven van Antalya.
Kamers: standaardkamer met bal-
kon	en	lateraal	zeezicht	•	badkamer	
met douche, haardroger, badjas, 
slippers	•	houten	vloer	•	centrale	
airco/verwarming	•	hoofdkussen-
service	(gratis)	•	satelliet-tv	•	tele-
foon	•	wifi	(gratis)	•	safe	(gratis)	•	
minibar (elke dag bijgevuld met 
water,	frisdranken	en	bier)	•	koffie-	
en	theefaciliteiten	•	balkon
Faciliteiten:	winkeltjes	•	wifi	in	het	
hele	resort	(gratis)	•	wasservice	•	
kapsalon	•	roomservice
Restaurants en bars: hoofdrestau-
rant	(maaltijden	in	buffetvorm)	•	
à-la-carterestaurants:	internatio-
naal, zeevruchten (in openlucht) en 
Italiaans	•	patisserie	•	lobbybar,	
beachclub,	poolbar	•	ontbijt	en	laat	
ontbijt	(vers	fruitsap)	•	koffie,	gebak	
en	ijsjes	•	snacks	en	midder-
nachtsnacks	•	selectie	van	lokale	en	
internationale	dranken	•	deftige	
kledij gewenst tijdens het avond-
maal
Sport en ontspanning: zoetwater-
zwembad	met	zonneterras	•	ligze-
tels en parasols aan zwembad en 
strand	(gratis)	•	handdoekenservice	
(gratis)	•	binnenzwembad	•	gratis:	
tennis, beachvolley, waterpolo, 
tafeltennis, darts, aerobics, fitness, 
gym,	hamam,	sauna	•	animatie	
overdag	en	’s	avonds	•	te	betalen:	
tennismateriaal, spacentrum met 
massages en schoonheidsbehande-
lingen

lang verblijf lang verblijf

allinclusive allinclusive
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INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Antalya
•	 30	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 30	of	49	nachten	in	hotel	Barut	Arum	5*
•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 visum	(±	€	21)
•	 eventuele brandstof-, taks- of veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 12,60

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart en visum 
(handleiding wordt maand voor afreis opgestuurd)

SChADuWTEMp.: 14-20°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 148

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 13.30 u. – Antalya 19.35 u.
Antalya 12.40 u. – Brussel 15.10 u. (31 d)
Antalya 20.05 u. – Brussel 22.35 u. (50 d)

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

Turkije side
Hotel Barut Arum Resort & Spa *****

Barut-hotels staan voor klasse, overheerlijke gerechten en een service van de bovenste plank. Het 
is ideaal gelegen aan een mooi privéstrand, met winkeltjes in de buurt en ook Side ligt vlakbij. 
Barut Arum heeft een trouw, Europees clientèle. Daar zullen het lekkere eten en de ruime appar-
tementen zeker voor iets tussen zitten. Na al die jaren worden OKRA-leden er trouwens op handen 
gedragen.

Ligging: aan	het	brede	privézandstrand	•	3	km	van	Side	•	8	km	van	Manavgat	•	60	km	van	de	luchthaven	
van	Antalya	•	shops	in	de	buurt	van	het	hotel	•	Dolmus	op	200	m	•	taxihalte	aan	het	hotel
Kamers:	laminaatvloer	•	badkamer	met	douche,	haardroger,	badjas,	slippers	•	hoofdkussenservice	(gratis)	
•	airco	•	satelliet-tv	•	telefoon	•	wifi	(gratis)	•	safe	(gratis)	•	gevulde	minibar	•	koffie-	en	theefaciliteiten	•	
balkon
Faciliteiten: winkeltjes	•	wifi	in	het	hele	resort	(gratis)	•	wasserij	•	kapsalon	•	schoonheidssalon	•	roomser-
vice
Restaurants en bars: maaltijden	in	buffetvorm	•	laat	ontbijt	•	hoofdrestaurant	met	terras	•	internationaal	
en	à-la-carterestaurant	•	tijdens	het	avondmaal	is	een	lange	broek	gewenst	voor	de	heren	•	koffie	en	
gebak	•	middernachtsnacks	•	lokale	en	internationale	dranken	•	verschillende	bars
Sport en ontspanning:	openluchtzwembaden,	overdekt	zwembad	(verwarmd)	•	zonneterras	•	ligzetels,	
matrassen	en	parasols	aan	het	zwembad	en	het	strand	(gratis)	•	handdoekenservice	(gratis)	•	gratis:	tafel-
tennis,	aerobics,	fitness,	gym,	step,	tennis,	Turks	bad,	sauna	•	animatie	overdag	en	’s	avonds	•	te	betalen:	
biljart, darts, spacentrum met bubbelbad, schoonheidsbehandelingen en massages

24/1 TOT 23/2/2019 (31 d./30 n.)

Landzijde: € 1449

Appartement: € 1579

zwembadzijde: € 1619
Toeslag single zwembadzijde: € 56

24/1 TOT 14/3/2018 (50 d./49 n.)

Landzijde: € 2181

Appartement: € 2396

zwembadzijde: € 2461
Toeslag single zwembadzijde: € 90

allinclusive

lang verblijf

31
dagen

50
dagen
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7 TOT 25/2/2019 (19 d./18 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Málaga
•	 30	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 18	nachten	in	hotel	Riu	Nautilus	4*
•	 halfpension
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 dranken	en	middagmalen
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	vei-

ligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 7,60

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 17°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 54

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel	06.10	u.	–	Málaga	09.15	u.
Málaga		10.00	u.	–	Brussel	13.15	u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

SPANJE Torremolinos 
Riu Nautilus **** (adults only)

Egypte Hurghada
Jaz Aquamarine Resort *****

€1299
Toeslag singlekamer: 

€ 189

Er hangt een heerlijke ontspannen sfeer in dit prachtig hotel. In Riu 
Nautilus is de service excellent, de kamers zijn echte pareltjes en de 
maaltijden zijn een streling voor de tong. Gelegen op een sublieme loca-
tie aan de strandpromenade en op wandelafstand van de jachthaven.

Jaz Aquamarine Resort is een paleis uit een sprookje! Vooral wie houdt 
van water is hier op zijn plaats. Jaz Aquamarine Resort biedt een uitste-
kende service, verschillende restaurants en zeer mooie kamers.

Ligging: gescheiden van het strand 
door	de	strandpromenade	•	op	700	m	
van	de	jachthaven	•	op	8	km	van	
Málaga	•	bushalte	op	100	m	•	op	8	km	
van de luchthaven
Kamers: lateraal zeezicht (singleka-
mers	landzicht)	•	badkamer	met	dou-
che	en	haardroger	•	centrale	airco/
verwarming	•	telefoon	•	satelliet-tv	•	
wifi	(betalend)	•	kleine	koelkast	
(betalend)	•	safe	(betalend)	•	balkon	•	
tweepersoonskamer voor alleenge-
bruik (type 29)
Faciliteiten: wifi in de lobby (90 
opeenvolgende minuten per dag gra-
tis)	•	zoetwaterzwembad	•	zonneter-
ras	•	overdekt	zwembad	(verwarmd)	•	
2500 m2 tuin
Restaurants en bars: gevarieerd ont-
bijtbuffet met volkorenproducten en 
showcooking	•	lichte	lunch	in	de	
snackbar	bij	het	zwembad	•	avond-
maal:	buffetten	en	gerechten	die	à	la	
minute	worden	bereid	•	buffet	met	
voorgerechten	en	desserten	•	show-
cookinggerechten	•	vegetarische	
gerechten	•	1x/week	themabuffet	•	
alternatief avondmaal in het 
Andalusisch	restaurant	•	deftige	kle-
dij	vereist	tijdens	het	avondmaal	•	
salonbar	met	terras	•	snackbar	met	
terras bij het zwembad
Sport en ontspanning: gratis: ligze-
tels, parasols en handdoeken (mits 
waarborg) aan het zwembad, Turks 
bad,	bubbelbad,	fitness	•	betalend:	
wellnesscentrum	•	livemuziek	of	
shows (meerdere keren per week)

Ligging: direct aan het strand (500 m 
ondiep	water)	•	op	20	km	van	het	cen-
trum van Hurghada (shuttledienst 
betalend)	•	op	17	km	van	de	luchthaven
Kamers: badkamer met douche en 
haardroger	•	tegelvloer	•	airco	•	tele-
foon	•	satelliet-tv	•	minibar	(betalend)	•	
safe	(gratis)	•	wifi	(gratis	maximaal	2	
toestellen per kamer, high speed is 
betalend)	•	koffie-	en	theefaciliteiten	
(gratis). 
Faciliteiten: wasservice	•	kapsalon	•	
schoonheidssalon	•	roomservice	•	
shops
Restaurants en bars: hoofdrestaurant	•	
buffetrestaurant met verschillende 
thema’s	•	à-la-carterestaurants:	
Italiaans, Aziatisch, oosters en visres-
taurant	•	2	lobbybars,	beachbar,	2	
pool/snackbars, snackbars op het 
strand	•	deftige	kledij	vereist	tijdens	
het avondmaal (lange broek voor de 
heren)	•	all-in:	maaltijden	in	buffet-
vorm, laat ontbijt (10.30-12u.), snacks 
(12-17u.), koffiebreak (17-18u.), ijsjes (12-
17u.),	diner	around	in	de	à-la-carteres-
taurants (2x/week, bepaalde gerechten 
betalend), 1 fles water/dag op de 
kamer, 2 flessen frisdrank per kamer 
(1x/verblijf), selectie van lokale alcoho-
lische en niet-alcoholische dranken in 
een glas (10-24u.)
Sport en ontspanning: 14 zoetwater-
zwembaden	(waarvan	3	verwarmd)	•	
zonneterras	•	ligzetels,	parasols	en	
handdoeken aan het zwembad en aan 
het	strand	(gratis)	•	4	tennisterreinen	
(overdag), pingpong, omnisportterrein, 
volleybal, tafelvoetbal, darts, aquaro-
bic,	waterbal,	fitness	(7-21u.)	•	anima-
tieprogramma overdag en ’s avonds

lang verblijf

10 TOT 20/01/2019 (11 d./10 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Hurghada
•	 20	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 10	nachten	in	Jaz	Aquamarine	
Resort	5*

•	 all-inclusive
•	 visumafhandeling
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 15,30

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart 
en visum (door touroperator)

SChADuWTEMp.: 21°C 

DEELNEMERS: min. 25, max. 30

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 7.30 u. – Hurghada 15.30 u.
Hurghada 15.50 u. – Brussel 20.55 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

allinclusive

€884
Toeslag singlekamer: 

€ 189
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tenerife
Hotel Hovima Costa Adeje **** (Adults only)

In dit schitterende hotel kan je kiezen uit twee verschillende periodes. 
Ga je van 9 tot 23 januari, dan kan je samen met de inwoners van La 
Caleta het unieke feest van San Sebastián meemaken. De processie is 
het hoogtepunt van de feestelijkheden met honderden deelnemers en 
hun dieren die uit alle hoeken van het eiland komen om de heilige San 
Sebastián te vergezellen naar de oceaan. Maar ook als je later gaat, 
heeft Tenerife heel wat troeven: de zon, de natuurpracht, de culturele 
rijkdom en de lange zandstranden zullen je zeker betoveren.

9 TOT 23/1/2019 (15 d./14 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Tenerife
•	 20	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 14	nachten	in	hotel	Hovima	Costa	
Adeje	4*

•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	 

veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 12,90

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 20°C

DEELNEMERS: min. 25, max. 52

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 06.20 u. – Tenerife 10.15 u.
Tenerife 10.40 u. – Brussel 16.35 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

23/1 TOT 1/2/2019 (10 d./9 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Tenerife
•	 20	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 9	nachten	in	hotel	Hovima	Costa	
Adeje	4*

•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 maaltijden	aan	boord
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 12,90

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 20°C

DEELNEMERS: min. 26, max. 38

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 6.20 u. - Tenerife 10.15 u.
Tenerife 10.25 u. - Brussel 16.20 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Regio Antwerpen
03 220 12 80
antwerpen@okra.be

€1762
Toeslag singlekamer: 

€ 369

€1296
Toeslag singlekamer: 

€ 289

Ligging: 3	km	van	Playa	de	Las	Americas	•	200	m	van	een	zandstrand	•	in	de	
levendige	wijk	Torviscas	met	winkels,	bars	en	restaurants	•	dichtbij	de	jachtha-
ven	van	Puerto	Colón	•	bushalte	op	200	m	•	20	km	van	de	luchthaven
Kamers:	lateraal	zeezicht	•	douche	•	haardroger	•	safe	(betalend)	•	telefoon	•	
minibar	(betalend)	•	satelliet-tv	•	airco	•	tegelvloer	•	balkon	•	wifi	(gratis)
Faciliteiten:	kapsalon	•	wifi	in	het	hele	resort	(gratis)	•	2	zoetwaterzwembaden	
(waarvan	1	verwarmd)	•	zonneterras	met	ligzetels	en	parasols
Restaurants en bars:	buffetten	•	laat	ontbijt	•	snacks	in	de	namiddag	•	diner	in	
een	van	de	themarestaurants	(2x/verblijf)	•	lokale	dranken	•	poolbar	en	snack-
bar	•	lange	broek	voor	de	heren	tijdens	diner
Sport en ontspanning: gratis: tafeltennis, fitness, volleybal, voetbal, darts, 
petanque,	stretching,	aquafit…	•	te	betalen:	tennis,	biljart,	spacentrum	met	
massages,	sauna,	Turks	bad	…	•	professionele	shows,	livemuziek	en	spelletjes

allinclusive
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lanzarote (actief)
Riu Paraiso Lanzarote Resort **** 

Deze actieve vakantie is voor de geoefende wandelaar.
Jaar na jaar loodst onze plaatselijke Vlaamse gids Rob, de wandelaars langs 
de mooiste plekjes van de Canarische Eilanden, deze keer in Lanzarote.

23/1 TOT 2/2/2019 (11 d./10 n.)

INBEGREpEN:
•	 vluchten	Brussel-Arrecife
•	 20	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 10	nachten	in	hotel	Riu	Paraiso	
Lanzarote	Resort	4*

•	 all-inclusive
•	 4	wandelingen	met	typische	lunch	

incl. water en wijn
•	 begeleiding	door	lokale	officiële	

wandelgids en onze Vlaamse wan-
delgids, Rob

•	 inkom	in	natuurmonument	Jameos	
de Aqua

•	 bootticket	h/t	naar	La	Graciosa
•	 transfers	tijdens	de	wandeluit-

stappen
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 facultatieve	uitstappen
•	 eventuele	brandstof-	,	taks-	en	

veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 12,90

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart.
 
SChADuWTEMp.: 20°C
 
DEELNEMERS: min. 20, max. 26
 
REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051
 
VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 06.50 u. – Arrecife 10.25 u.
Arrecife 10.05 u. – Brussel 15.45 u.

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

€1362
Toeslag singlekamer: 

€ 279

allinclusive

WANDELPROGRAMMA

DAG 1 Vlucht vanuit Brussel naar 
Arrecife en transfer naar het hotel 
voor de informatiemeeting met Rob, 
de wandelgids.

DAG 2 VuLKANEN EN DE WIJNREGIO, 
GERIA
Je start in het natuurpark van de 
Vulkanen en het nationaal park 
Timanfaya, die beide beschermde 
natuurgebieden zijn. Hier ontdek je 
de meest recente vulkanische activi-
teit van Lanzarote die prachtige 
landschappen vormde. Deze wande-
ling laat je toe om de fascinerende 
wereld van vulkanen te ontdekken, 
langsheen gestolde lavastromen, 
kraters...
Vervolgens wandel je tot in het hart 
van de wijnregio van Lanzarote, la 
Geria, waar je iets bijleert over de 
lokale wijnbouw en uiteraard krijg je 
de kans om de lokale wijn te proeven 
in de lokale bodega (wijnkelder) en 
te proeven van enkele typische 
tapas.
Afstand: 7 km / stijging: 100 m

DAG 3 DE VuLKANISChE GROT, 
JAMEOS DE AquA EN DE WILDE 
NOORDKuST
Je begint de dag met een bezoek aan 
Jameos de Agua, een van de meest 
emblematische kunstwerken van de 
lokale kunstenaar, Cesar Manrique. 
Het is een deel van een vulkanische 
grot die door de kunstenaar is omge-
toverd tot een fantastisch resultaat, 
een echte aanrader (incl. entreegel-
den). Vervolgens wandel je via de 
mooie landschappen van het noor-
den langsheen de kust en de lava-
kust van de Coronakrater. Met de 
Atlantische oceaan aan je zijde, wan-
del je tot aan de dorpjes Punta 
Mujeres en Arrieta.
Afstand: 6 km / stijging: 50 m

DAG 4 VRIJE DAG OF OpTIONELE WAN-
DELING
Optioneel kan Rob een extra uitstap 
organiseren indien er voldoende 
interesse is. Meer info hierover ter 
plaatse.
 
DAG 5 AJAChES, DE VALLEI VAN DE 
VIJGEN
Dit oude massief van vergane vulka-
nen is het oudste deel van het 
eiland. De wandeling start in Femes, 
een klein bergdorpje van waar je 
mooie uitzichten hebt op Playa 
Blanca en Fuerteventura. Na even 
langs een geitenboerderij te wande-
len, daal je af in de vallei van La 
Higuera die tot aan de zee reikt. 
Langsheen de kust wandel je tot het 
pittoreske vissersdorpje Playa 
Quemada.
Afstand: 7 km / stijging: 100 m / 
daling: 470 m

DAG 6 LA GRACIOSA EN hET 
STRANDJE, EL CORRAL
La Graciosa is een aparte plek waar 
de tijd stil staat en waar men op het 
ritme van de getijden leeft. Vanuit de 
haven van Orzola neem je de boot 
naar dit mini-eilandje en van zodra 

je er een voet aan wal zet, ben je 
verkocht. De wandeling op dit eiland 
is erg gevarieerd langsheen woes-
tijnvlaktes, paden langs de kust en 
paradijselijke stranden. Je wandelt 
voorbij Montaña Amarilla, Playa de 
Los Franceses en zo terug tot La 
Caleta de Sebo waar je in de gezelli-
ge haven luncht. Het bootticket is 
inbegrepen in de prijs.
Afstand: 7 km / stijging: 100 m.

DAG 7 TOT 10 
Vrije dagen zonder wandelgids.

DAG 11 
Terugvlucht vanuit Arrecife naar 
Brussel.

OpGELET:
•	 een	 goede	 gezondheid	 en	

basisconditie is vereist
•	 gesloten	wandelschoenen	met	

profielzolen zijn verplicht voor 
deelname

•	 de	 wandelingen	 kunnen	 wijzi-
gen door bv. weersomstandig-
heden. De gids heeft het laat-
ste woord

RIu pARAISO LANzAROTE RESORT ****
Ligging: 30 m van het zandstrand van Los Pocillos • 400 m van het toeristische hart 
van Puerto del Carmen • 8 km van de luchthaven van Arrecife
Kamers: dubbelkamer met bad en haardroger (type 20) • dubbelkamer voor alleenge-
bruik (type 29) • centrale airco • telefoon • satelliet-tv • koelkast • safe (gratis) • balkon
Faciliteiten: shops • RiuArt-atelier • wifi (gratis voor 2 toestellen per kamer) in een 
deel van het resort
Restaurants en bars: hoofdrestaurant met terras • maaltijden in buffetvorm met 
showcooking • alternatief avondmaal: Aziatisch restaurant en afwisselend Canarisch of 
Mexicaans restaurant • selectie van nationale dranken in de bars en restaurants van 
het complex tot 24u. • snackbar aan het zwembad • salonbar
Sport en ontspanning: 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 2 verwarmd) • zonneterras 
• gratis ligzetels, parasols en handdoekenservice aan het zwembad • gratis: tennis, 
beachvolley, omnisportterrein, waterpolo, groepslessen in de RiuFit-zone, fitness en 
sauna • betalend: biljart, tafelvoetbal, activiteiten in het RiuArt-atelier, schoonheids- 
en gezondheidscentrum
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15 TOT 22/02/2019 (8 d./7 n.)

INBEGREpEN:
•	 transfer	naar	Zaventem	met	opha-

ling aan huis vanuit provincie 
Oost-Vlaanderen*

•	 vluchten	Zaventem-Gran	Canaria
•	 23	kg	bagage	en	12	kg	handbagage
•	 7	nachten	in	hotel	Abora	
Continental	3*

•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding 

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 maaltijden	aan	boord
•	 CO2-compensatie: € 12,90

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 20°C

DEELNEMERS: min. 21, max. 50

REISORGANISATOR: Thomas Cook

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 05.50 u. – 09.15 u.
Gran Canaria 10.15 u. – 15.40 u.

* Ophaling aan huis enkel in Oost-
Vlaanderen. Wie er niet woont, kan wel 
een adres in Oost-Vlaanderen doorge-
ven. De deelnameprijs wordt niet aange-
past voor wie er geen gebruik van 
maakt. 

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Oost-Vlaanderen
03 760 38 65 
oostvlaanderen@okrareizen.be 

gran canaria
Clubhotel Riu Papayas ****

gran canaria 
hotel Abora Continental ***

Playa	del	Inglés
Een combinatie van heerlijk rustige duinen, gezellige badsteden en een bergachtig binnenland, dat is wat Gran Canaria je kan bieden. 
Je verblijft in Playa del Inglés, de bekendste toeristische badplaats van het eiland. Een gezellig terrasje doen, kuieren langs de vele 
winkeltjes of genieten van de zon op een van de mooie, witte zandstranden, het kan er allemaal. Bovendien ligt het prachtige duin-
gebied Dunas de Maspalomas op een steenworp.

Ligging: Op 50 meter is er een 
shuttlebusje dat naar het strand 
rijdt. Het centrum van Playa del 
Inglés bevindt zich op ongeveer 
500 meter, evenals de winkeltjes, bar, 
restaurantjes…
Kamers: Alle kamers beschikken over 
badkamer (douche, haardroger), cen-
trale airco, plafondventilator, tele-
foon, wifi (gratis), satelliet-tv (flat-
screen), kleine koelkast, safe (gratis) 
en balkon.
Restaurants en bars:	all-inclusive	•	
wijn, bier, frisdank en lokale alcoholi-
sche	drankjes	(24/24u.)	•	snacks	
(24/24	u.)	•	maaltijden	in	buffetvorm	
•	Aziatisch	of	Spaans	restaurant
Faciliteiten:	fitnessfaciliteiten	•	
aquarobics	•	diverse	shows	en	live	
muziek	•	wifi hotel Abora Continental *** 

Het Abora Continental (het voormalige 
IFA Continental) is volledig gerenoveerd 
en opent pas in november 2018 opnieuw 
de deuren. Dit centraal gelegen verblijf-
shotel ligt op slechts 300 m van het 
zandstrand. Op 100 m van het hotel kan 
je de bus nemen richting het centrum 
van Kasbah of Metro. Tijdens je verblijf 
kan je gebruik maken van wifi in de 
lobby, de mooie tuin, de zwembaden en 
zonneterrassen of genieten in een van 
de bubbelbaden.

All-inclusive: ontbijt, lunch en diner in 
buffetvorm, dranken inbegrepen bij de 
maaltijden (water, frisdranken, lokaal 
bier en tafelwijn), afternoon tea (15.30-
16.30 u.), snacks (11.00-12.00 u. en 22.00-
23.00 u.) en lokale (alcoholische) dran-
ken (11.00-23.00 u.). Je kan ook gratis 
gebruikmaken van het sportaanbod

€918
Toeslag singlekamer: 

€ 66,50

30/1 TOT 9/2/2019 (11 d./ 10 n.)
INBEGREpEN: 
•	 vervoer vanuit regio Kortrijk en een 

andere W-Vl. regio (afhankelijk van 
het aantal deelnemers) naar 
Oostende

•	 vluchten	Oostende-Gran	Canaria
•	 20	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 10	nachten	in	hotel	Riu	Papayas	4*
•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 12,90

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 20°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 42

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Oostende 09.25 u. – Gran Canaria 13.25 u.
Gran Canaria 16.25 u. – Oostende 23.55 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Regio Kortrijk
056 52 63 53
kortrijk@okra.be

€1406
Toeslag singlekamer: 

€ 99

allinclusive

allinclusive



12 13

14 TOT 26/3/2019 (13 d./12 n.)
INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Antwerpen-Alicante
•	 20	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 12	nachten	in	hotel	Sandos	Monaco	4*
•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	vei-

ligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 7,20

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 18°C

DEELNEMERS: min. 25, max. 54

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Antwerpen 08.25 u. – Alicante 11.10 u.
Alicante  11.35 u. – Antwerpen 14.30 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

Kaapverdië Boa Vista
Riu Karamboa *****

SPANJE BENIDORM
Hotel Sandos Monaco **** (adults only)

Na amper zes uur vliegen beland je op een exotisch eiland met prachtige 
witte zandstranden, wuivende palmbomen en tropische temperaturen. De 
gastvrijheid van de bevolking is enorm. Uiteraard is het warme weer een 
pluspunt. Hier ga je voor zon, zee en zand.

Benidorm heeft zijn oubollig imago afgegooid en is nu vooral een bruisende 
en hippe stad waar de Spanjaarden graag op vakantie gaan. Het is dan ook 
met veel plezier dat onze vakantiegangers steeds terugkeren naar dit moder-
ne hotel aan een mooie promenade. Hotel Sandos Monaco ligt in het centrum 
van Benidorm, met de oude stad met zijn vele winkeltjes, gezellige terrasjes 
en authentieke tapasbars even verderop.

Ligging:	direct	aan	het	strand	•	op	8	
km	van	Sal	Rei	•	op	1,5	km	van	de	
luchthaven
Kamers:	badkamer	(haardroger)	•	cen-
trale	airco,	plafondventilator	•	telefoon	
•	satelliet-tv	•	wifi	(gratis)	•	kleine	koel-
kast	•	safe	(gratis)	•	balkon	of	terras
Faciliteiten: RiuArt	atelier	•	sportsbar	•	
shops	•	wellnesscentrum	•	kapsalon	•	
schoonheidssalon	•	wifi	(gratis)	in	het	
hele resort
Restaurants en bars: hoofdrestaurant 
met	terras	•	Kaapverdisch	specialitei-
tenrestaurant	•	Aziatisch	restaurant	•	
restaurant	bij	het	zwembad	•	Afrikaans	
restaurant	•	lobbybar	•	bar	met	salon	•	
poolbar	met	swim-upbar	•	bar	plaza.
All-in: ontbijtbuffet met showcooking, 
continentaal ontbijt/snack, middag-
maal: buffet met showcooking en 
keuze aan desserts, lichte maaltijden 
in het restaurant aan het zwembad, 
gebak en koffie, avondmaal: buffetten 
en gerechten in showcooking, 2x/week 
themabuffet, snacks (24/24u.), selectie 
van nationale en geïmporteerde alco-
holische en niet-alcoholische dranken 
(24/24u)
Sport en ontspanning: zwembad 
(gedeeltelijk verwarmd) met bubbel-
bad	•	zonneterras	•	ligzetels	en	para-
sols aan het zwembad en het strand 
(gratis)	•	handdoekenservice	(gratis)	•	
betalend: wellnesscentrum, schoon-
heidssalon en massage, activiteiten in 
het	RiuArt	atelier	•	animatieprogram-
ma	overdag	•	RiuFit	groepslessen	•	
shows, livemuziek of Riu avondpro-
gramma	•	toegang	en	dranken	in	de	
discotheek (6x/week)

Ligging: centraal en rustig aan een 
promenade	•	450	m	van	het	Levante-
strand	•	600	m	van	het	oude	centrum	
•	57	km	van	de	luchthaven	van	
Alicante (Costa Blanca)
Kamers: bad/douche	•	verwarming	•	
haardroger	•	tegelvloer	•	telefoon	•	
satelliet-tv	•	wifi	(gratis)	•	minibar	(te	
betalen)	•	safe	(te	betalen)	•	balkon	•	
kleinere eenpersoonskamers met 
groot bed en inloopdouche
Faciliteiten: tv-ruimte	•	wifi	(gratis)
Restaurants en bars: buffetmaaltij-
den	en	showcooking	•	snacks	•	niet-
alcoholische en alcoholische dran-
ken	•	snackbar	aan	het	zwembad	•	
bar
Sport en ontspanning: openlucht-
zwembad	(zoet	water)	•	zonneterras	•	
gratis: ligstoelen, parasols en hand-
doeken (waarborg) aan het zwem-
bad. Gratis: darts, biljart, aerobic, 
gym,	dans,	gezelschapspelen	•	live-
muziek en shows. Te betalen: spa-
centrum met sauna, Turks bad, sola-
rium,	bubbelbad,	massage	en	kuren	•	
in de omgeving: bowling

€1018
Toeslag singlekamer: 

€ 149

VLuChT VANuIT ANTWERpEN

allinclusive

allinclusive

18 TOT 27/02/2019 (10 d./9 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Boa	Vista
•	 20	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 9	nachten	in	Riu	Karamboa	5*	
•	 all-inclusive
•	 visumafhandeling
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 plaatselijke	toeristentaks
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 19,10

REISDOCuMENTEN: internationale reis-
pas, geldig tot 6 maanden na terugkeer 
en visum (door touroperator)

SChADuWTEMp.: 24°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 42

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 07.00 u. – Boa Vista 12.00 u.
Boa Vista 11.20 u. – Brussel 21.45 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

€1316
Toeslag singlekamer: 

€ 299



16 TOT 23/03/2019 (8 d./7 n.)

INBEGREpEN:
•	 vervoer	naar	de	luchthaven	vanuit	
regio	Limburg	(1	à	2	opstapplaat-
sen)

•	 fooi	chauffeur
•	 vluchten	Brussel-Tenerife
•	 23	kg	bagage	en	12	kg	handbagage
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 7	nachten	in	hotel	Fańabe	Costa	
Sur	4*

•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 maaltijden	aan	boord
•	 andere	fooien
•	 CO2-compensatie: € 12,90

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 20°C

DEELNEMERS: min. 15, max. 40

REISORGANISATOR: Thomas Cook

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 07.20 u. – 10.50 u.
Tenerife 11.50 u. – 17.20 u.

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

Spanje CALPE
Hotel AR Diamante beach ****

Tenerife  
Hotel Fañabe Costa Sur ****

Calpe, gelegen aan de Costa 
Blanca, heeft een prachtig oud 
centrum waar je nog veel teke-
nen van de Moorse overheer-
sing kan terugvinden. Een ande-
re trekpleister van de stad is 
het heerlijke mediterrane kli-
maat met weinig neerslag, 
milde winters en warme zomers.

Costa Adeje is een populaire bad-
plaats ten noorden van Playa de Las 
Americas, aan de zonnige zuidkant 
van het eiland Tenerife. Het is aan-
genaam flaneren op de wandelbou-
levard die loopt langs de volledige 
toeristische zuidkust: van Costa 
Adeje via Playa de Las Americas tot 
in Los Christianos en het winkelcen-
trum Mirador.

Hotel Diamante Beach staat bekend 
om zijn luxe en uitstekende service. 
Het hotel ligt vlak bij het Levante-
strand, het gezellige centrum van 
Calpe en de mooie wandelpromena-
de. In de buurt vind je veel restau-
rants, bars, winkeltjes en supermark-
ten. In hotel AR Diamante Beach vind 
je twee openluchtzwembaden met 
gratis ligstoelen en parasols. Er is 
een geheel vernieuwd wellnesscen-
ter, waar je helemaal tot rust kan 
komen. Een buitenkans voor wie 
graag alleen reist: je betaalt voor 
deze reis immers geen singletoeslag.

Je verblijft in het hotel Fañabe Costa 
Sur, een sfeervolle en erg luxueuze 
uitvalsbasis om de omgeving te ont-
dekken. Fañabe Costa Sur is een 
heerlijk 4-sterrenhotel, gelegen vlak-
bij het Fañabe strand. Je vindt in de 
onmiddellijke omgeving van het 
hotel winkeltjes, restaurants en bars. 
Neem een verfrissende duik in een 
van de vijf zwembaden of geniet op 
het dakterras met ligbedden van het 
fantastische uitzicht over de 
Atlantische Oceaan, met in de verte 
La Gomera. Ga fijn ontspannen in 
het wellnesscenter, of ga lekker 
sportief een uurtje aan de slag op de 
tennisbaan of in de fitness. 

Mogelijke uitstappen 
(niet inbegrepen)
•	 Nationaal Park El Teide (El Teide of 

Pico del Teide is de grootste vul-
kaan van het eiland Tenerife)

•	 Dolfijnen-tour

•	 Je gids heeft een heel aanbod aan 
gratis uitstappen: wandeling naar 
het authentieke vissersdorpje La 
Caleta, Los Christianos…

€898
Toeslag singlekamer: 

€ 102

allinclusive

allinclusive

16 TOT 23/3/2019 (8 d./ 7 n.)

INBEGREpEN:
•	 vervoer	naar	de	luchthaven	vanuit	
regio	Limburg	(1	à	2	opstapplaat-
sen)

•	 fooi	chauffeur
•	 vluchten	Brussel–Alicante	
•	 23	kg	bagage	en	12	kg	handbagage
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 7	nachten	in	hotel	AR	Diamante	
Beach	4*	

•	 all-inclusive	
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering 
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 maaltijden	aan	boord
•	 andere	fooien
•	 CO2-compensatie: € 7,20

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 18°C

DEELNEMERS: min. 15, max. 25

REISORGANISATOR: Thomas Cook

VLuChTEN: nog niet gekend

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

€746
GEEN singletoeslag

14



Egypte Nijlcruise
Ontdek de culturele rijkdom van Egypte met een boeiende Nijlcruise

PROGRAMMA

DAG 1 BRuSSEL > LuxOR
Vlucht, transfer en check-in op het 
cruiseschip voor avondmaal en over-
nachting.

DAG 2 LuxOR > EDFu
Bezoek aan de tempels van Karnak 
en Luxor op de oostelijke oever. 
Doorvaart naar Edfu via Esna. 
Overnachting aan boord in Edfu.

DAG 3 EDFu > ASWAN
‘s Morgens bezoek je de tempel van 
Horus. Daarna vaar je verder naar 
Kom Ombo en Aswan. Overnachting 
aan boord in Aswan.

DAG 4 ASWAN
Bezoek aan de Hoge Dam, de onvol-
tooide obelisk en de tempel van 
Philae. Overnachting aan boord in 
Aswan.

DAG 5 ASWAN
In de voormiddag optioneel bezoek 
aan de tempels van Aboe Simbel. Het 
hoogtepunt van deze reis en dus een 
absolute aanrader! In de namiddag 
maak je een tochtje met een feloek, 
waarbij je ook de botanische tuin op 
een eiland bezoekt. Overnachting 
aan boord in Aswan.

STEIGENBERGER MINERVA *****
Na een dag op ontdekking in het imposante Egypte kom je thuis op de luxueuze 
M/S Steigenberger Minerva. De hutten zijn voorzien van alle comfort, ideaal om 
de indrukken van de dag te laten bezinken. ‘s Avonds geniet je op het dek nog 
even na van het zicht op de Nijl. Een duik in het zwembad, even fitnessen of 
naar het schoonheidssalon? Het kan allemaal op het cruiseschip.

Kajuiten op	het	hoofddek	•	panoramische	vensters	met	zicht	op	de	Nijl	•	airco	•	
badkamer	met	wc,	douche	en	haardroger	•	satelliet-tv	met	eigen	videokanalen	•	
muzieksysteem	•	safe	•	minibar
Faciliteiten zonnedek met zoetwaterzwembad, poolbar, gratis ligzetels, para-
sols	en	handdoekenservice	•	restaurant	met	internationale	en	oosterse	keuken	
•	receptie	•	shop	•	schoonheidssalon	(2x/week,	in	Luxor	en	Aswan,	op	aanvraag)	
•	wasservice	•	fitnesstoestellen

DAG 6 ASWAN > KOM OMBO > 
EDFu > ESNA > LuxOR
‘s Ochtends vroeg vaar je naar Kom 
Ombo, waar je de tempel van Sobek 
bezoekt. Verder naar Edfu en naar 
Luxor via Esna. Overnachting aan 
boord in Luxor.

DAG 7 LuxOR
Bezoek aan de necropolis van Thebe 
op de westelijke oever met de Vallei 
der Koningen, de tempel van 
Hatsjepsoet en de Kolossen van 
Memnon. In de namiddag vrije tijd 
aan boord. Overnachting aan boord 
in Luxor.

DAG 8 LuxOR > BRuSSEL
Check-out, transfer naar de luchtha-
ven van Luxor en terugvlucht naar 
Brussel.

7 TOT 14/03/2019 (8 d./7 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Luxor
•	 20	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-boot
•	 7	nachten	op	Steigenberger	Minerva	5*
•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 visumafhandeling
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 15,60

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart 
en visum (door touroperator)

SChADuWTEMp.: 26°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 25

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 07.30 u. – Luxor 13.55 u.
Luxor 14.10 u. – Brussel 21.15 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

€1272
Toeslag singlekamer: 

€ 317

15

allinclusive



16 17

allinclusive

Malta
Dolmen Resort Hotel & Spa ****

PROGRAMMA

1. DE ChARMES VAN GOzO 
(volledige dag op 23/03)
Gozo en Malta worden gescheiden 
door een smal kanaal maar de ver-
schillen zijn opvallend. Gozo is 
groener, relaxter en nauwelijks 
bewoond. Na een korte tocht met 
de speedboot bezoek je de 
Ggantija-tempels die op de 
Unesco-Werelderfgoedlijst staan. 
De tempels zijn ouder dan de 
Egyptische piramiden. Het histori-
sche thema wordt vervolgd in de 
middeleeuwse Victoria Citadel, de 
hoofdstad van het eiland.
Na een driegangenlunch in een 
traditioneel restaurant in Xlendi, 
ga je naar de Ta’Pinu-basiliek. Dan 
is het de beurt aan moeder natuur 
en haar creaties in en rond Dwejra 
Bay, zoals de Fungus Rock en het 
kustmeer. Je stopt ook nog bij het 
ambachtscentrum Fontana 
Cottage.

2. VALLETTA & OMGEVING 
(volledige dag op 25/03)
Je bezoekt Valletta, de historische 
hoofdstad van Malta met de mooi-
ste natuurlijke haven van Europa.
Wandel rond in Birgu (een van de 
drie oudste steden in het zuiden), 
steek de haven over per ferry, 
bezoek de Upper Barrakka 
Gardens, hoor ’s middags de 
kanonschoten en bezoek de prach-
tige St.-John’s Cathedral, de thuis 
van Caravaggio’s meesterwerk. 
Na de lunch krijg je in de Malta 
Experience Show een film te zien 
over de geschiedenis van Malta en 
zijn ridders.

3. hET hART VAN MALTA 
(volledige dag op 27/03)
Je begint de dag in Mosta waar je 
de derde grootste dom van Europa 
betreedt. In de Crafts Village wor-
den lokale producten zoals glas, 
zilver en keramiek gefabriceerd. Je 
bezoekt de prehistorische tempels 
van Hagar Qim en na de lunch zal 
je beslist onder de indruk zijn van 
het sprookjesachtige Mdina, ook 
de Stille Stad genoemd. Deze 
nobele, ommuurde stad is een cul-
turele schatkamer. 

21 TOT 29/3/2019 (9 d./8 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Malta	met	
 Air Malta
•	 23	kg	bagage	en	10	kg	handbagage
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 8	nachten	in	Dolmen	Resort	4*
•	 all-inclusive
•	 3	uitstappen,	incl.	NL-talige	gids,	

lunches en toegangsgelden
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 maaltijden	aan	boord
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 eventuele	verblijfs-	en	ecotaksen	

(ter plaatse)
•	 CO2-compensatie: € 9,00

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 19°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 30

REISORGANISATOR: TUI – verg. nr. 1051

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 08.10 u. – Malta 10.55 u.
Malta 16.05 u. – Brussel 19.00 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

€1141
Toeslag zeezicht 

(dubbels): + € 44/pers.
Toeslag singlekamer: 

€ 123

DOLMEN RESORT hOTEL & SpA ****
Dolmen Resort heeft zijn naam niet gestolen. In de mooie tuin van het hotel kan je een archeologisch overblijfsel 
bewonderen... de dolmen. Het resort ligt in een leuke buurt met cafeetjes, restaurants en winkeltjes. Het hotel werd 
begin 2017 vernieuwd.

Ligging: vlakbij	de	zee	en	de	promenade	(tunnel)	•	bushalte	aan	hotel	•	200	m	van	het	centrum	van	Qawra	•	20	km	
van	Valletta	•	21	km	van	de	luchthaven	van	Valletta
Kamers: tweepersoonskamer met landzicht (type 20) of met zeezicht mits toeslag (type 21), één persoon in dubbele 
kamer	met	landzicht	(type	29)	•	bad/douche	•	haardroger	•	tegelvloer	•	airco	•	telefoon	•	satelliet-tv	•	wifi	(gratis)	•	
koelkast	•	safe	(gratis)	•	koffie-	en	theefaciliteiten	•	balkon
Faciliteiten:	casino	•	roomservice	•	wifi	in	het	hele	resort	(gratis)
Restaurants en bars:	buffetmaaltijden	in	hoofdrestaurant	•	lunch	met	vast	menu	bij	lage	bezetting	•	à-la-carteres-
taurant	•	huiswijn,	lokaal	bier	en	frisdranken	bij	lunch	en	avondmaal	•	thee,	sandwiches,	cake	en	ijsjes	(15-17u.)	•	
selectie	van	lokale	alcoholische	en	niet-alcoholische	dranken	•	bar	•	cafetaria
Sport en ontspanning:	2	zoetwaterzwembaden	•	zonneterrassen	•	tuin	met	neolithisch	grafmonument	•	ligzetels,	
parasols	en	handdoeken	(waarborg)	aan	de	zwembaden	•	2	overdekte	zwembaden	(verwarmd)	•	gratis:	fitness,	
sauna,	bubbelbad	•	betalend:	spacentrum	met	massages	•	toegang	tot	het	casino
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Tunesië Djerba
Iberostar Mehari Djerba ****

Tenerife
HOTEL best JACARANDA **** 

Djerba is een Tunesisch eiland in 
de Middellandse zee. Het is een 
populaire vakantiebestemming 
met een mild klimaat en mooie 
natuur, waaronder prachtige 
stranden. De Tunesische tradities 
zijn hier goed bewaard gebleven, 
zowel in de ambachten als kle-
derdracht en andere folklore. Een 
van de oudste synagogen ter 
wereld, de El-Ghriba-synagoge, 
en overblijfselen van diverse 
Romeinse bouwwerken dompe-
len je onder in de rijke geschiede-
nis. In Djerba Explore kom je 
terecht in een krokodillenboer-
derij met een mooi park en leuk 
museum. Liever wat avontuur? 
Maak dan een tocht op een 
kameel, paard of ezel.

Tenerife is het bekendste en grootste Canarische eiland. Je verblijft aan de 
zuidwestkust van Tenerife, aan de bekende Costa Adeje, een rustige kust-
strook vlakbij het drukke, commerciële Playa de las Americas en Los 
Cristianos. Deze 3 bekende costa’s zijn verbonden met een mooie prome-
nade van 7 à 8 km.

Iberostar Mehari Djerba ****
Dit viersterrenhotel bevindt zich in 
een rustige omgeving en wordt 
gescheiden van het fijnzandstrand 
door een aangename promenade. 
Het biedt alle comfort voor een 
heerlijke vakantie. Er is heel wat 
accommodatie: een zwembad, ten-
nisvelden, bars, een winkeltje… De 
hoofdstad is slechts 20 km verwij-
derd, het centrum van Midoun 
bevindt zich op 6 km. Bars, restau-
rants en winkeltjes bevinden zich op 
1,5 km van het hotel. 

25/3 TOT 1/4/2019 (8 d./ 7 n.)

INBEGREpEN:
•	 vluchten	Brussel-Djerba
•	 23	kg	bagage	en	12	kg	handbagage
•	 transfers luchthaven-hotel
•	 7	nachten	in	Iberostar	Mehari	
Djerba	4*		

•	 beperkte	all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 maaltijden	aan	boord
•	 verblijfstaks
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 9,50

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 21°C

DEELNEMERS: min. 25, max. 50

REISORGANISATOR: Thomas Cook

VLuChTEN: nog niet gekend

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

29/3 TOT 7/4/2019 (10 d./ 9 n.)

INBEGREpEN:
•	 vluchten	Brussel-Tenerife	
•	 23	kg	bagage	en	12	kg	handbagage
•	 transfers luchthaven-hotel
•	 9	nachten	in	Hotel	Jacaranda	4*	
•	 beperkte	all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 verblijfstaks
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	
 of veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 12,90

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 21°C 

DEELNEMERS: min. 25, max. 50

REISORGANISATOR: Thomas Cook

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 07.20 u. – 10.50 u.
terugvlucht nog niet gekend

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

€482
Geen singletoeslag 

€1033
Toeslag singlekamer: 

€ 77 

hOTEL BEST JACARANDA **** 
Dit groot viersterrenhotel is een van 
de beste en populairste hotels aan 
deze Costa. Het ligt op 400 m van 
het zandstrand in een levendige wijk 
met winkeltjes, bars, restaurants…
achter de mooie promenade van 
Playa de Fanabé. Je verblijft er in all-
in met uitgebreide buffetten. Alle 
kamers hebben airco, douche en/of 
bad, safe, balkon, flatscreen-tv, 
haardroger, wifi… Er zijn verschillen-
de liften, 3 zwembaden, zonneterras-
sen… Het hotel biedt een uitgebreid 
animatieprogramma.

Eigen programma: 
Je verkent Adeje en via wandelingen 
maak je ook kennis met de verschil-
lende prachtige promenades aan 
zee. De naburige kustdorpjes zoals 
La Caleta en Los Cristianos zijn mak-
kelijk met de lijnbus te bereiken. 

Facultatieve	excursies:	
Zeker de moeite is de uitstap naar 
het mooie Parque Nacional met de 
Pico del Teide, een bergvulkaan.
De eilandtour brengt je o.a. naar de 
hoofdplaats Santa Cruz.
Je kan ook het dierenpark Siampark 
of het Loro Parque bezoeken, een 
boottochtje naar het eiland Gomera 
maken of met een jeeptour door het 
binnenland trekken.



Spanje Roquetas de Mar 
Hotel Best Sabinal ****

30/3 TOT 6/4/2019 (8 d./ 7 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vervoer	vanuit	regio	Brugge	en	

een andere W-Vl. regio (afhankelijk 
van het aantal deelnemers) naar 
Zaventem 

•	 vluchten	Brussel-Almeria
•	 23	kg	bagage	en	12	kg	handbagage
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 7	nachten	in	Hotel	Best	Sabinal	4*
•	 all-inclusive
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 maaltijden	aan	boord
•	 eventuele	verblijftaks
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	
 of veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 7,60

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 20°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 42

REISORGANISATOR: Thomas Cook 

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 6.10 u. – Almeria 8.45 u. 
Almeria 9.35 u. – Brussel 12.10 u. 

INFO EN INSChRIJVEN: 
Regio Brugge
050 44 03 81
brugge@okra.be 

€606
Toeslag singlekamer: 

€ 77

Mallorca 
Hotel Condesa de la Bahía ****

Roquetas de Mar, Spaans voor 
‘kleine rotsen van de zee’, is het 
vakantieoord bij uitstek aan de 
Costa de Almeria. Dankzij de 
Sierra Nevada is deze regio het 
hele jaar door een van de warm-
ste en zonnigste plaatsen aan 
de Spaanse Middellandse Zee. 
De stranden zijn er lang, mooi en 
goed uitgerust. Naast twee 
jachthavens en een groot 
natuurreservaat voor de natuur-
liefhebber tref je er een strand-
promenade met ontelbare res-
taurants, winkeltjes en bars. 

Mallorca is een ideale zon-, zee- 
en strandbestemming, niet ver 
van huis. De stranden zijn er 
mooi en talrijk. De hoofdstad 
Palma de Mallorca is een prach-
tige stad die de vergelijking met 
Barcelona kan doorstaan.

hotel Best Sabinal ****
Hotel met een ideale ligging direct 
aan het fijne kiezelstrand en in het 
centrum van Roquetas de Mar. Het 
hotel is zeer geliefd bij de Belgen. 
Voor de maaltijden kan je terecht in 
het buffetrestaurant. Er is eveneens 
een bar, een pub en een snackbar 
aan het zwembad. Daarnaast zijn er 
talloze hotelfaciliteiten ter beschik-
king: een zwembad met zonneterras 
en gratis ligzetels, animatiemogelijk-
heden (flamencoshow, livemuziek), 
wellness en massagecenter (tegen 
betaling) met overdekt zwembad, fit-
ness en gratis wifi in (een deel van) 
het resort.

Wil je graag een bezoekje brengen 
aan de stad? Maak dan zeker een 
wandeling tot aan de eeuwenoude 
vuurtoren, geniet van een terrasje 
langs de jachthaven of bezoek de 
historische burcht Castillo de Santa 
Ana. Daarnaast kan je deelnemen 
aan	excursies	naar	Mojácar,	een	
prachtig dorpje waar tal van typische 
huisjes, winkeltjes en restaurantjes 
de straten sieren. Ook een bezoek 
aan Granada of mini-Hollywood is 
mogelijk. 

20 TOT 27/4/2019 (7 d./ 6 n.)

INBEGREpEN:
•	 vluchten	Brussel-Mallorca	
•	 23	kg	bagage	en	12	kg	handbagage
•	 transfers luchthaven-hotel
•	 7	nachten	in	Hotel	Condesa	de	La	
Bahía	4*

•	 all-inclusive	
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	verblijfstaks
•	 maaltijden	aan	boord
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	
 of veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 6,20

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 17°C 

DEELNEMERS: min. 25, max. 50

REISORGANISATOR: Thomas Cook

VLuChTEN: nog niet gekend

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Brussel
02 244 28 91
brussel@okrareizen.be

hotel Condesa de la Bahía ****
Dit mooie hotel ligt direct aan het 
lange zandstrand van Puerto 
Alcudia. Op circa 4 km afstand ligt 
het leuke centrum van Alcudia met 
de jachthaven. In de directe omge-
ving van het hotel vind je diverse 
winkels, restaurants en bars.
In het hotel is er gratis wifi in de 
lobby, een minimarkt en een tv-
ruimte. Buiten is er een groot 
zwembad en een ruim zonneterras.

De kamers hebben airco, een tele-
foon, gratis wifi, tv, een kluisje 
(tegen betaling), een koelkast en 
een badkamer met douche, föhn en 
toilet.

€741
Uitsluitend voor 

singles

EXCLUSIEF VOOR SINGLeS!

allinclusive

18



Alle	bezoeken	vertrekken	vanuit	één	aangenaam	hotel,	dus	geen	gedoe	
met in- en uitpakken.

CENTERhOTEL pLAzA ***
Het CenterHotel Plaza biedt een gezellige bar en een ontbijtbuffet op een 
centrale locatie aan het Ingólfstorg-plein in de oude binnenstad van 
Reykjavik. Je bent niet ver van vele restaurants, winkels en cultuur. De 
Nationale Galerie en andere bezienswaardigheden vind je op een paar 
minuten lopen. De moderne kamers zijn voorzien van houten vloeren, een 
minibar en satelliettelevisie. Gratis internet op de kamer. 

3 TOT 7/02/2019 (5 d./4 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Reykjavik	met	

Iceland Air
•	 privébus	ter	plaatse
•	 Engelstalige	gids
•	 4	nachten	in	Centerhotel	Plaza	3*,	
 in kamer met ontbijt
•	 3	middagmalen	tijdens	de	uitstap-

pen (incl. water/koffie/thee)
•	 entreegelden	voor:
 Perlan-observatieplatform (dag 1),
 Secret Lagoon (dag 2),
 Víðgelmirgrot en Krauma geother-

misch bad (dag 3),
 LAVA-vulkaan- en aardbevingscen-

trum (dag 4)
•	 KBC-annulerings-,	bagage-	en	
 bijstandsverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 avondmalen,	niet	vermelde	dranken
•	 fooien
•	 maaltijden	aan	boord
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 10,50

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 2°C

DEELNEMERS: min. 15, max. 25

REISORGANISATOR: Omnia Travel - 
verg. nr. A1121

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

Ijsland
Het gezellige Reykjavik en de ongerepte schoonheid van het winters landschap zullen je ook in de winter zeker 
bekoren. Het noorderlicht en het prachtige (en fotogenieke) schemerlicht overdag mag je niet missen. Vrees je de 
kou? Warm op in een natuurbron!

PROGRAMMA

DAG 1 BRuSSEL > REyKJAVIK
12.50 uur: rechtstreekse vlucht van-
uit Zaventem naar Reykjavik.
15.15 uur: bij aankomst verwelkoming 
door de gids en transfer naar de 
stad Reykjavik. Je bezichtigt de 
belangrijkste trekpleisters van de 
stad met o.a. het stadhuis, het Höfði 
House en de Hallgrimskirkja-kerk. 
Vanop het Perlan-observatie-
platform heb je een prachtig uitzicht 
over de stad. Daarna check-in in het 
hotel in Reykjavik.

DAG 2 DE GOuDEN CIRKEL
Vandaag verken je de wonderen van 
de Gouden Cirkel waarbij je onder-
weg een verfrissend bezoek brengt 
aan een verborgen lagune (vergeet je 
zwemkledij niet).
Het Þingvellir National Park is hét 
nationale heiligdom van Ijsland. Deze 
mythische plaats, waar twee conti-
nentale platen samenkomen, bleef 
tot 1798 het decor voor parlementai-
re bijeenkomsten. Je bezoekt het 
befaamde geisergebied met vele 
warmwaterbronnen, modderpoelen 
en geisers waaronder de oude kam-
pioen Geysir en diens opvolger 
Strokkur, de meest actieve geiser ter 
wereld	die	iedere	vijf	à	tien	minuten	
een enorme waterstraal de lucht 
inschiet. Even verderop ligt dan weer 
de mooiste waterval van Ijsland: 
Gullfoss. Overnachting in Reykjavik.

DAG 3 BORGARFJöRDuR
Borgarfjördur ligt in westelijk Ijsland 
en is ideaal om in de winter te ver-
kennen. Dit prachtige gebied is 
bezaaid met lavavelden, watervallen, 
ijsrivieren en warmwaterbronnen. Via 
een onderzeese tunnel bereik je 
Borgarfjördur. Je bezichtigt er o.a. de 
waterval van Hraunfossar die uit 
lavaformaties geperst lijkt te wor-
den. Vlakbij ligt de briljantblauwe 
waterval van Barnafoss.
Je maakt een begeleid bezoek aan de 
indrukwekkende lavagrot van 
Víðgelmir. Hier zie je grillige lavafor-
maties, veelkleurige rotsafzettingen 
en leer je over de uitzonderlijke geo-
logie van Ijsland en over de archeo-
logische Vikingvondsten. Het bezoek 
verloopt via een goed begaanbaar en 
verlicht wandelpad.
Daarna bezoek je Deildartunguhver, 
de krachtigste warmwaterbron van 
Europa, die vlakbijgelegen gemeen-
schappen van verwarming en warm 
water voorziet. De kracht en snelheid 
van deze bron is ongelooflijk om te 
aanschouwen en te ervaren.
Vlakbij ligt het complex van Krauma 

Geothermal Baths, waar je de kans 
hebt om te baden in het hete water 
van Deildartunguhver, afgekoeld 
door het ijzige water van omliggende 
bergbronnen (opnieuw, vergeet je 
zwemkledij niet). Overnachting in 
Reykjavik.

DAG 4 DE zuIDKuST
Daguitstap naar de verbluffende 
zuidkust, het land van sagen en 
legenden die zich afspelen in een 
adembenemende omgeving. Tijdens 
deze uitstap zie je hoe snel het land-
schap kan afwisselen: van de weidse 
vlakten gevormd door ijsrivieren tot 
de steile zeekliffen van Dyrhólaey of 
Reynishverfi, met als hoogtepunt de 
spectaculaire watervallen van 
Seljalandsfoss en Skógafoss. Bij hel-
der weer zie je tevens de Hekla- en 
Eyjafjallajökullvulkaan, en zelfs de 
Westman Islands.

DAG 5 REyKJAVIK > BRuSSEL
7.40 uur: vlucht vanuit Reykjavik naar 
Brussel.
11.45 uur: aankomst in Zaventem.
(Programma en vluchturen steeds 
onder voorbehoud.)

€1590
Toeslag singlekamer: 

€ 250
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SENEGAL
PROGRAMMA

Dag 1 Brussel > Dakar > Lac Rose
Vlucht vanuit Brussel. Aankomst 
in Dakar en onthaal. Rit door-
heen de hoofdstad richting Lac 
Rose. Aankomst en intrek in het 
kamp dat perfect geïntegreerd is 
in de prachtige natuurlijke omge-
ving van het Lac Rose. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 2 Lac Rose > Kayar > Saint 
Louis 
Na het ontbijt maak je een over-
steek van het meer met een 
lokale boot. Rit rondom het meer 
met 4x4-voertuig. Via pistes, die 
vooral door ossenkarren gebruikt 
worden, bereik je Kayar, de 
grootste ambachtelijke vissers-
haven van het land. Geniet van 
het kleurrijke schouwspel van de 

vissers die terugkomen met hun 
vangst.
Je rijdt verder naar Saint-Louis. 
Onderweg hou je halte aan de 
typische markt van Thiès en rijd 
je doorheen een woud van palm-
bomen en baobabs. In de late 
namiddag intrek in het hotel met 
zwembad, gelegen in de regio la 
Langue de Barbarie.

Dag 3 Saint-Louis > Nationaal 
park Djoudj > Saint-Louis 
’s Morgens vroeg vertrek naar het 
nationaal park van Djoudj, het 
derde belangrijkste vogelreser-
vaat ter wereld en Unesco-
natuurerfgoed. Je ontdekt deze 
bijzondere natuurlijke site per 
lokale boot en observeert er 
pelikanen, flamingo’s… In deze 
uitgestrekte regio van moeras-
sen en waterwegen leven naast 

talrijke vogels ook reptielen en 
zoogdieren. Middagmaal in een 
typisch restaurant in Saint-
Louis. Vervolgens rondrit met 
een koets om de historische stad 
met zijn monumenten en koloni-
ale wijken te ontdekken. Vrije tijd 
om te kuieren en om enkele sou-
venirs aan te kopen. Terugkeer 
naar het hotel voor avondmaal 
en overnachting. 

Dag 4 Saint-Louis > Nationaal 
park Langue de Barbarie > 
Lompoul
Ontdekking van het Nationaal 
Park Langue de Barbarie. Dit park 
is een dun en zanderig schierei-
land, grenzend aan de 
Atlantische Oceaan. Het biedt 
een thuis aan zeeschildpadden 
en talrijke vogelsoorten die er 
broeden. Middagmaal in een 

lodge, gelegen aan de 
Senegalrivier. Vrije tijd om te 
ontspannen of te zwemmen.

Je rijdt verder naar het dorpje 
Lompoul met een 4x4-voertuig. 
Onderweg geniet je van de 
adembenemende uitzichten en 
kan je een tocht met dromedaris-
sen maken. Aankomst bij het 
schitterend gelegen woestijn-
kamp te Lompoul. Sfeerrijk 
avondmaal met muziek en over-
nachting in een typische tent uit 
Mauritanië met een buitendou-
che en zicht op de woestijn.
 
Dag 5 Lompoul >	Mékhé	> Thiès > 
Nguerigne > Ferry 
Rit naar Mékhé en bezoek aan 
ateliers waar schoenen ambach-
telijk worden vervaardigd. 
Vervolgens vertrek naar de haven 

20



van Dakar. Bij aankomst vaar je 
met een sloep naar het eiland 
Gorée. Middagmaal op het eiland 
in een lokaal restaurant, erna 
maak je kennis met de geschie-
denis van de West-Afrikaanse 
slavenhandel. Je keert terug met 
de sloep naar Dakar waar je 
inscheept in een comfortabele 
kajuit van de ferry Aline Sitoé 
Diatta. Avondmaal en overnach-
ting aan boord.

Dag 6 Rivier Casamance > 
ziguinchor 
Je geniet van een goede nacht-
vaart. Na het ontbijt rijd je via 
zandwegen naar Ziguinchor. 
Onderweg haltes in de Diola-
dorpen. Aankomst te Ziguinchor 
en rondleiding in het koloniale 
stadje.

Dag 7 ziguinchor > Affiniam > 
Elana > ziguinchor 
Vertrek per lokale boot op de 
rivier Casamance naar het man-
grove-eiland Ile aux oiseaux. 
Vervolgens vaar je de Bolong op 
naar Affiniam. Je bezoekt dit 
typische Diola-dorp te midden 
van kaasbomen en rijstvelden. 
Na het middagmaal terugkeer 
naar Ziguinchor.

Dag 8 ziguinchor > traditionele 
dorpen > eiland Karabane 
Je maakt een boeiende wande-
ling doorheen het animistische 
koninkrijk van Oulof. Onderweg 

zie je de obligate fetisjen. Je ont-
dekt het traditionele dorp 
Mlomp. Vervolgens bezoek je het 
dorp Elinkine, gekend voor het 
drogen van vis. Per lokale boot 
vaar je verder naar Karabane, 
een groot eiland met een rijk 
koloniaal verleden.

Dag 9 Karabane > Cachouane > 
Ehidje > ziguinchor > Dakar > 
terugvlucht 
Je ontdekt na het ontbijt te voet 
het eiland. Per lokale boot vaar 
je naar het prachtige dorp van 
Cachouane. Je bezoekt Ile aux 
oiseaux, nadien het eiland Ehidje, 
een belangrijk animistisch heilig-
dom. Ontscheping en rit naar 
Ziguinchor. In de namiddag volgt 
de transfer naar de luchthaven 
en vlucht naar Dakar. Avondmaal 
en overnachting aan boord.

25/2 TOT 6/3/2019 (10 d./ 9 n.)

INBEGREpEN:
•	 vluchten Brussel- Dakar met 

Brussels Airlines klasse E 
•	 transfers	luchthaven	Dakar
•	 nationale	vlucht	Ziguinchor	naar	

Dakar
•	 luchthaventaksen	en	brandstof-

toeslagen gekend bij publicatie
•	 ferry	Dakar	naar	Ziguinchor
•	 rondreis	in	minibus	met	airco
•	 vermelde	uitstappen	en	excursies
•	 overnachtingen in dubbele kamer 

in vermelde hotels of gelijkwaardig 
•	 vermelde	maaltijden
•	 begeleiding	van	een	professione-

le Franstalige gids/chauffeur en 
lokale gidsen

•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-
verzekering

•	 OKRA-begeleiding	

NIET INBEGREpEN: 
•	 transfers	Zaventem	
•	 eventuele	vluchttoeslag	
 (brandstof, reservatieklasse...)
•	 niet	vermelde	maaltijden
•	 dranken
•	 fooien	
•	 reisverzekeringen	
•	 CO2-compensatie: € 18,90

REISDOCuMENTEN: 
•	 internationale	reispas,	geldig	tot	6	

maanden na terugkeer

INENTINGEN: 
•	 hepatitis	A	en	DTP	(difterie-tetanus-

polio) zijn aanbevolen

SChADuWTEMp.: 25°C 

DEELNEMERS: min. 10, max. 16

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 11.25 u. - Dakar 16.35 u.
Dakar 22.25 u. - Brussel 05.15 u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Regio Oostende
059 55 26 90
oostende@okra.be

€2611
Toeslag singlekamer: 

€ 305

Dag 10 aankomst Brussel 
Ontbijt aan boord. Aankomst te 
Brussel in de vroege morgen.

Goede fysieke conditie is 
vereist. 

Overnachtingen in: Chez Salim 
in Lac Rose (1 n.); Cap Saint 
Louis of Diamarek  in Saint-
Louis (2 n.); Camp du Désert in 
Lompoulwoestijn (1 n.); 
Ferry Aline Sitoé Diatta (1 n.); 
Kadiandoumagne in 
Ziguinchor (2 n.); Hotel 
Karabane in Karabane (1 n.)
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Jordanië
PROGRAMMA

Dag 1 Brussel > Amman
Vertrek per tgv vanuit Antwerpen-
centraal naar Amsterdam-Schiphol.
14.55 uur: vertrek rechtstreekse 
vlucht van Amsterdam naar 
Amman met Royal Jordanian.
20.35 uur: aankomst in Amman en 
transfer	naar	West	Hotel	(4*)	voor	
overnachting.

Dag 2 Amman
Volledige dag stadsbezoek aan 
Amman, de hoofdstad van 
Jordanië. Je bezoekt, na de moder-
ne Koning Abdullah moskee, de 
oude citadel die op een van de 
hoogste heuvels van Amman ligt 
met een prachtig uitzicht over de 
stad. Nadien bezoek je het 
Romeins theater met het Jordaans 
folkloremuseum en het nieuwe 
Jordan Museum. Middagmaal in de 
stad, in de levendige wijk rond 
Rainbow Street. In de namiddag 
bezoek je het kunstencentrum van 
Daret Al Funun, ondergebracht in 
drie traditionele huizen. Avond-
maal en overnachting in Amman.

Dag 3 Jerash > umm qays
Vandaag bezoek je de goed 
bewaard gebleven antieke stad, 
Jerash. Ooit gelegen aan een van 
de oudste handelsroutes ter 
wereld en monumentaal uitge-
bouwd tijdens de Romeinse perio-
de met als resultaat een befaamde 
cardo maximus, twee theaters, ver-
scheidene tempels en kerken, een 
marktplaats en badhuis.
Daarna rij je verder naar Umm 
Qays, de antieke Grieks-Romeinse 
stad Gadara. Hier heb je een 
prachtig uitzicht over de 
Jordaanvallei, het meer van 
Tiberias en de Golanhoogte. 
Avondmaal en overnachting in 
Amman.

Dag 4 Woestijnkastelen
Bezoek aan de woestijnkastelen 
van Qasr Al-Kharraneh en Qasr 
Amra, beide Unesco-sites met 
prachtig bewaard gebleven moza-
ieken en fresco’s. Daarna bezoek 
aan het Qasr Al-Azraq, in de 8ste 
eeuw na Christus opgetrokken als 
jachtpaleis en het hoofdkwartier 
van Lawrence van Arabië tijdens de 
Arabische revolte. In de namiddag 
terugkeer naar Amman voor vrije 
tijd en rust. Avondmaal en over-
nachting in Amman.

Dag 5 Madaba > Mount Nebo > 
Kerak
Na het ontbijt rij je zuidwaarts 
naar Madaba, vindplaats van enke-
le van de meest beroemde 
Byzantijnse mozaïeken. Bezoek aan 
de Grieks-orthodoxe kerk met een 
6de-eeuwse kaart van alle heilige 
Bijbelse plaatsen. Verder naar 
Mount Nebo, waar je een spectacu-
lair uitzicht hebt op het Heilige 
Land. Dit is volgens de Bijbel de 
plaats waar Mozes uitkeek over het 
beloofde land, stierf en begraven 
werd. Via Wadi Mujib en de 
Koningsweg bereik je het 12de-
eeuwse kruisvaarderskasteel van 
Kerak. Daarna verder naar de 2000 
jaar oude stad Petra. Avondmaal 
en overnachting in Old Village 
Resort	in	Petra	(4*)	of	Petra	Guest	
House	(4*).

Dag 6 petra
Petra is een ander resultaat van de 
karavaanhandel. De inwoners 
waren Noord-Arabische 
Nabateeërs die inscripties in een 
Aramees dialect hebben nagelaten. 
Gedurende eeuwen was de stad 
verboden voor westerlingen. Na 
het ontbijt, wandeling naar de 
ingang van de oude stad van Petra, 
El Siq. Je bezoekt deze prachtige 
en sprookjesachtige Roze Stad, 
2000 jaar geleden gebouwd, met 
paleizen, tempels en tombes uitge-
houwen uit de woestijnzandsteen.
In de namiddag kan je op eigen 
tempo de rest van de site verken-
nen of naar het hoger gelegen 
klooster wandelen (800 treden 
wachten je op, maar absoluut de 
moeite waard). Avondmaal en over-
nachting in Old Village Resort in 
Petra	(4*)	of	Petra	Guest	House	
(4*).

Dag 7 Wadi Rum > Dode zee
In de ochtend vertrek naar de Wadi 
Rum, de ‘maanvallei’ die synoniem 
staat voor een prachtig woestijn-
landschap en wereldberoemd werd 
door de beschrijvingen van 
Lawrence van Arabië. Je rijdt met 
4x4’s naar de vallei en de berg Al 
Khazali. Over het hele gebied vind 
je restanten van de verschillende 
beschavingen die hier doorheen de 
eeuwen actief waren: van 
Nabateeër en Talmoed tot Grieken 
en Arabieren. Middagmaal bij de 
bedoeïenen en doorrit naar het 
laagste punt op aarde (400 m 
onder zeeniveau): de Dode 
Zeekust. Avondmaal en overnach-
ting	in	Holiday	Inn	Resort	(5*)	aan	
de Dode Zeekust.

Dag 8 Dode zee > Amman
In de voormiddag kan je volop 
genieten van de Dode Zee. Laat je 
maar drijven of geniet van een 
deugddoende massage of een 
modderkuur. Rond de middag ver-
trek naar Bethanië (Al-Maghtas) 
aan de Jordaan, waar Jezus 
gedoopt zou zijn door Johannes De 
Doper. Middagmaal ter plaatse. In 
de late namiddag rit naar Amman 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 9 Amman > Brussel
Transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht.
9.45 uur: terugvlucht van Amman 
naar Amsterdam-Schiphol.
14.05 uur: aankomst in Schiphol.
Vertrek tgv naar Antwerpen-
centraal.

(Programma en vluchturen steeds 
onder voorbehoud.)

8 TOT 16/03/2019 (9 d./8 n.)

INBEGREpEN: 
•	 treinticket	h/t	Belgisch	station	-	

Antwerpen-centraal
•	 tgv	h/t	Antwerpen-Schiphol
•	 vluchten	Amsterdam-Amman	met	

Royal Jordanian
•	 maaltijden	aan	boord
•	 vervoer	ter	plaatse	met	autocar
•	 overnachtingen	in	goede	4*-	
5*-hotels

•	 volpension	(vanaf	ontbijt	dag	2	tot	
ontbijt dag 9)

•	 toegangsgelden	voor	bezoeken	vol-
gens programma

•	 Nederlandstalige	gids
•	 visum	bij	aankomst	(gratis,	kan	
 wijzigen)
•	 KBC-annulerings-,	bagage-	en	
 bijstandsverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 dranken
•	 fooien
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	veilig-

heidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 14,10

REISDOCuMENTEN: 
•	 internationale	reispas,	geldig	tot	6	

maanden na terugkeer 
•	 visum	(ter	plaatse)

INENTINGEN: 
•	 Hepatitis	A	en	DTP	(difterie-tetanus-

polio) zijn aanbevolen

SChADuWTEMp.: 16-25°C

DEELNEMERS: min. 15, max. 30

REISORGANISATOR: 
Omnia Travel - verg. nr. A1121

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

€2075
Toeslag singlekamer: 

€ 340
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New York
PROGRAMMA

Dag 1 Brussel > New york
10.00 uur: rechtstreekse lijnvlucht 
vanuit Brussel naar New York.
12.05 uur: bij aankomst in New 
York, immigratie- en douanefor-
maliteiten en doorrit naar hotel 
Row NYC met privé-autocar. Na de 
check-in verken je de omgeving 
van het hotel, vlakbij Times 
Square. Je geniet van het uitzicht 
over de stad vanop Top of The 
Rock, het eerste hoogtepunt in 
New York. Vrij avondmaal.

Dag 2 Lower Manhattan
Bezoek aan Lower Manhattan en 
de omgeving van Brooklyn Bridge. 
Met de boot langs Liberty Island 
naar Ellis Island waar je het inte-
ressante immigratiemuseum 
bezoekt. Terug aan wal maak je 
kennis met Wall Street en bezoek 
je Ground Zero en het 9/11 
Memorial & Museum. Vrij avond-
maal.

Dag 3 Downtown en Midtown
Je zakt af naar ‘downtown’ met 
wijken als Greenwich Village, 
Soho en Chelsea, die elk hun 
karakter hebben. In de namiddag 
zie je tijdens een wandeling o.a. 
het Flatiron gebouw, Grand 
Central Terminal met zijn prachti-
ge vertrekhal, het Chrysler-
gebouw en Bryant Park. Je 
bezoekt het Empire State Building 
en het nabijgelegen grootwaren-
huis Macy’s. ’s Avonds afscheids-
maal in de buurt van het hotel.

Dag 4 New york – Brussel
Alvorens afscheid te nemen van 
Manhattan, breng je vandaag een 
bezoek aan het zeer boeiende 
Metropolitan Museum. Je ziet 
tevens de blijvend vernieuwende 
architectuur van het 
Guggenheimmuseum. Na het 
bezoek aan ‘the Met’, kuier je 

15 TOT 18/03/2019 (4 d./3 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel	–	New	York
•	 maaltijden	aan	boord
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 3	nachten	in	hotel	Row	NYC	3*	
 in kamer met ontbijt
•	 1	afscheidsdiner	op	dag	3	
 (excl. dranken)
•	 metro	card	op	dag	2	en	3
•	 entreegelden	vervat	in	NYC	Pass:
 Top of The Rock (dag 1),
 Liberty Ferry & 9/11 Museum (dag 2),
 Empire State Building (dag 3),
 Metropolitan Museum (dag 4)
•	 audiofoon
•	 Nederlandstalige	gids
•	 KBC-annulerings-,	bagage-	en	
 bijstandsverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 hoteltaksen
•	 middag-	en	avondmalen,	dranken
•	 fooien
•	 ESTA-aanmeldingskosten	(±	$	14)
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 24,90

REISDOCuMENTEN: internationale 
reispas + ESTA-visum (wij helpen je 
indien nodig)

SChADuWTEMp.: 14°C 

DEELNEMERS: min. 20, max. 30

REISORGANISATOR: Omnia Travel - 
verg. nr. A1121.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

€1485
Toeslag singlekamer: 

€ 320

door Central Park en kan je 
Strawberry Fields en de Dakota 
Building aanschouwen, beide 
onlosmakelijk verbonden met 
John Lennon.
In de namiddag transfer met pri-
vébus naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel.

20.00 uur: vlucht van New York 
naar Brussel.

Dag 5 Brussel
8.05 uur: aankomst in Brussel op 
19/03/2019.
(Programma en vluchturen steeds 
onder voorbehoud.)

hotel Row NyC *** (www.rownyc.com)
Modern hotel gelegen op een toplocatie aan Times Square. De hotel-
bar serveert de heerlijkste gerechten en uitstekende cocktails. De 
kamers zijn, zoals gewoonlijk in New York, klein maar functioneel. Er is 
(tegen betaling) een internethoek en wifi in openbare ruimtes. 
Absolute must is een bezoekje aan City Kitchen: een hippe foodmarkt 
in het hotel met een uiterst goede vibe en lekker eten, waar ook de 
locals de deur platlopen.



PROGRAMMA

Dag 1 Brussel > Athene
11.30 uur: rechtstreekse vlucht vanuit 
Zaventem naar Athene met Aegean.
15.35 uur: transfer naar het stads-
centrum en eerste kennismaking (per 
autocar en te voet) met de Griekse 
hoofdstad.
De stad werd al sinds het derde mil-
lennium voor Christus bewoond en 
tijdens de vijfde eeuw voor Christus 
was het klassieke Athene het cen-
trum van democratie, kunst, filosofie 
en wetenschap. Avondmaal en over-
nachting in Athene.

Dag 2 Athene
Het leuke van Athene is dat bijna alle 
bezienswaardigheden en historische 
monumenten op een betrekkelijk 
kleine afstand van elkaar staan. 
Op het programma staan o.a. de 
Akropolis, wat ‘het hoogste punt van 
de stad’ betekent. Hier vind je een 
aantal heilige tempels zoals het 
Parthenon, de Nike-tempel, de 
Propylaeën en het Erechteion. De 
Arios Pagos was in de oudheid het 
hoogste Atheense gerechtshof en 
vergaderde op een kleine rotsheuvel 
ten westen van de Akropolis. Hier 
vonden juridische en politieke verga-
deringen plaats. In het nieuwe 
Akropolismuseum bevinden zich 
meer dan 4000 voorwerpen uit de 
omgeving van de Akropolis. De Agora 
(markt en verzamelplaats) was het 
hart van het oude Athene. 
Avondmaal en overnachting in 
Athene.

Dag 3 Korinthe > Mycene
Je verlaat de Griekse hoofdstad en 
bereikt de Peloponnesos. Dit is het 
meest zuidelijke deel van het vaste-
land van Griekenland. De eerste stop 
is aan het Kanaal van Korinthe. Grote 
vrachtschepen, maar ook zeilboten 
en plezierjachten maken gebruik van 
het smalle kanaal.
Verder breng je nog een bezoek aan 
Archaia Korinthos, het oude Korinthe. 
Oud-Korinthe was de stadstaat waar 
Athene vele oorlogen mee gevoerd 
heeft en waar apostel Paulus zijn bij-
drage aan het Nieuwe Testament 
schreef. Romeinen, Byzantijnen, 
kruisvaarders, Venetianen en Turken 
hebben de stad bezet of verwoest 

maar de stad is steeds weer opge-
bouwd. Verder naar Nemea, een 
gebied met een rijke geschiedenis 
met vele archeologische opgravin-
gen. Het belangrijkste monument is 
de tempel van Zeus, die in de vierde 
eeuw voor Christus is gebouwd. Ook 
een stadion en een gevechtsarena 
zijn hier te vinden. In het stadion 
werden sinds het jaar 573 voor 
Christus spelen gehouden zoals in 
Olympia en Delphi. Je bezoekt afslui-
tend een wijngoed om de bekende 
wijnen van Nemea te proeven. Verder 
naar Mycene, het antieke paleizen-
complex en de belangrijkste archeo-
logische vindplaats van de 
Peloponnesos. Bezoek aan de opgra-
ving en aan het museum. Avondmaal 
en overnachting in Nauplion.

Dag 4 Nauplion > Sparta
Bezoek aan de Akropolis van Tiryns, 
gelegen tussen Argos en Nauplion. 
De enorme muren van deze citadel 
vallen onmiddellijk op. Verder bezoek 
je ook het Epidaurus. Dit amfitheater 
is het best bewaarde en mooiste 
openluchttheater van Griekenland. 
Vroeger werden hier atletische eve-
nementen, festiviteiten en theater-
voorstellingen georganiseerd. Naast 
het amfitheater bezoek je ook het 
museum. Nadien volgt een lange rit 
door de bergen tot in Sparta voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 5 Sparta > Mystras
Bezoek aan het museum van Sparta 
en aan de indrukwekkende 
Byzantijnse stad Mystras. Als je de 
heuvel oploopt, kom je door de grote 
poort het kasteel in. Het Mistras kas-
teel dateert uit 1249 en er zijn veel 
ruïnes van huizen, kerken en kloos-
ters die het kasteel tot een stad had-
den gemaakt. Indrukwekkend ook is 
de Pantanassakerk. Rit naar Olympia 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 6 Olympia > Delphi
Je begint met een bezoek aan de 
archeologische site van Olympia.
Olympia is misschien de bekendste 
en beroemdste bezienswaardigheid 
in Griekenland. Al ruim voor onze 
jaartelling, 776 voor Christus, vonden 
hier de eerste Olympische Spelen 
plaats. Het sportevenement duurde 
destijds een dag en er was maar één 

onderdeel, namelijk een stadionloop 
van 192 meter. In 1875 werd het klas-
sieke heiligdom Olympia blootgelegd 
door archeologen uit Duitsland. 
Bewonder onder andere de Dorische 
Tempel van Hera. Nadien rit naar 
Delphi met een boottocht Rio – 
Andrio. Tijdens deze boottocht geniet 
je van het uitzicht op de langste tui-
brug van de wereld met meerdere 
overspanningen. Onderweg korte 
stop in de Byzantijnse haven van 
Nafpaktos. Avondmaal en overnach-
ting in Delphi.

Dag 7 Delphi
Vandaag ontdek je de antieke site 
van Delphi aan de voet van de berg 
Parnassos in Centraal Griekenland. 
Het landschap is prachtig en tegen 
de helling van de berg staan tem-
pels, theaters en schathuizen. Het 
orakel van Delphi bepaalde de lots-
bestemmingen van de Griekse 
wereld. Het is tot op vandaag een 
van de belangrijkste culturele 
bezienswaardigheden van 
Griekenland. Nadien breng je een 
bezoek aan het museum van Delphi. 
Rit terug naar Athene voor avond-
maal en overnachting.

Dag 8 Athene > Brussel
Transfer naar de luchthaven van 
Athene.
15.10 uur: vlucht vanuit Athene naar 
Brussel.
17.30 uur: aankomst in Zaventem.

(Programma en vluchturen steeds 
onder voorbehoud)

22 TOT 29/03/2019 (8 d./7 n.)

INBEGREpEN: 
•	 vluchten	Brussel-Athene	met	Aegean	

Airlines
•	 privébus	ter	plaatse
•	 7	nachten	in	3*-	en	4*-hotels	
 in halfpension
•	 7	middagmalen	tijdens	de	uitstappen
•	 lokale	gids	van	dag	2	tot	dag	7
•	 entreegelden	voor	vermelde	sites
•	 wijndegustatie	in	Nemea
•	 audiofoonsysteem
•	 fooien	gids	en	chauffeur
•	 KBC-annulerings-,	bagage-	en	
 bijstandsverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 hoteltaksen	
•	 maaltijden	aan	boord
•		andere	fooien
•	 dranken
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	veilig-

heidstoeslagen
•	 CO2-compensatie: € 10,20

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 18°C

DEELNEMERS: min. 20, max. 30

REISORGANISATOR: Omnia Travel - 
verg. nr. A1121

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Algemeen
02 246 39 44
algemeen@okrareizen.be

€1625
Toeslag singlekamer: 

€ 340

Klassiek Griekenland
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Dag 1 België > Warnemünde 
(Duitsland) 
De autocar brengt je richting 
Warnemünde waar je rond 17.00 
uur inscheept aan boord van het 
luxueuse cruiseschip MSC Poesia 
(4*)	of	een	gelijkaardig	zusterschip.

Dag 2 Gdynia (Polen) 
Samen met Gdynia en Sopot vormt 
Gdansk een stedelijke agglomera-
tie die de Driestad (Trojmiasto) 
wordt genoemd. Gdansk is een 
historisch monument, Gdynia een 
moderne haven en Sopot een ele-
gante badplaats. 
Gdansk was ooit een van de rijkste 
en belangrijkste Hanzesteden. De 
moeite waard zijn zeker: het 
Artushof, de Gouden Stockturm, de 
Groene Poort, de Zwaantoren, het 
Huis van Marteling en de Sint-
Catharinakerk.

Dag 3 Klaipeda (Litouwen) 
De oude stad heeft, door de met 
kasseien aangelegde straten, de 
antieke lantaarnpalen en de vele 
houten of halfhouten gebouwen 
versierd met kreupelhout van de 
noorddruif, een gezellige uitstra-
ling. Het centrum is het 
Theaterplein, met de Simon 
Dachfontein en een sculptuur van 
Anika Torava, bekend uit een van 
de oudste Litouwse liedjes.
 
Dag 4 Riga (Letland) 
De belangrijkste bezienswaardig-
heden van Riga, de hoofdstad van 
Letland, bevinden zich in de mid-
deleeuwse oude binnenstad, die 
op de Unesco-Werelderfgoedlijst 
staat. Art-nouveau-liefhebbers 
komen aan hun trekken in de 
nieuwe stad. Deze architectuur 
zorgt voor een mooi contrast met 
de traditionele houten woningen.

Dag 5 Tallinn (Estland) 
Tallinn, hoofdstad van Estland, is 
ongetwijfeld een van de mooiste 

Cruise Baltische staten 
en Scandinavië
Met een varend viersterrenhotel en zonder constant met je bagage te moe-
ten sleuren, breng je op twaalf dagen tijd (met amper één dag op zee) een 
bezoek aan maar liefst acht verschillende landen in Noord-Europa. Cultuur, 
architectuur, fascinerende steden met historische charme en natuur zijn de 
ingrediënten van Polen, Litouwen, Letland, Estland, Rusland, Finland, 
Zweden en Denemarken. Een hoogtepunt zijn ongetwijfeld de twee dagen 
Sint-Petersburg.

steden rond de Baltische Zee, ze 
staat dan ook op de Unesco-
Werelderfgoedlijst. De middel-
eeuwse stad is volledig ommuurd, 
met een groot aantal torens. Vanaf 
de Domkerk heb je een mooi uit-
zicht over de stad en de zee. 

Dag 6 en 7 Sint-petersburg 
(Rusland) 
De vroegere hoofdstad van 
Rusland, Sint-Petersburg, wordt 
vaak het ‘Venetië van het noorden’ 
of het ‘Parijs van het oosten’ 
genoemd. Het is dan ook een van 
de mooiste steden ter wereld. 
Heel Sint-Petersburg werd uitge-
roepen tot Unesco-Werelderfgoed. 
Een must is zeker de stadstour 
langs de voornaamste beziens-
waardigheden van Sint-Petersburg, 
zoals het schitterende paleizen- 
en tuinencomplex van Peterhof, 
het zomerverblijf van de tsaren en 
zijn prachtige beeldentuinen met 
extravagante fonteinen, en de 
Hermitage, een van ’s werelds 
beste kunstmusea. Maar ook het 
Katharinapaleis met zijn verfijnde 
blauwwitte gevel en verbluffende 
interieur wordt beslist een hoog-
tepunt van je verblijf in Sint-
Petersburg.

Dag 8 helsinki (Finland) 
Het centrum van Helsinki, de 
hoofdstad van Finland, is langs 
drie zijden omringd door de zee en 
door vele kleine eilandjes. Een van 
de populairste attracties is de 
Temppeliaukiokerk. Ze werd in 
1969 gebouwd door met dynamiet 
een grote krater in een rotsheuvel 
te blazen en vervolgens te over-
dekken met een koepel van glas 
en koper.

Dag 9 Stockholm (Zweden) 
Water en groen zijn nooit ver weg 
in de stijlvolle Zweedse hoofdstad, 
gebouwd op veertien eilanden met 
tal van parken. De gezellige mid-

deleeuwse stadskern doet bijna 
Zuid-Europees aan door de nauwe 
straatjes en de huizen die in geel, 
okerkleur of rood zijn geschilderd. 
Interessante gebouwen zijn het 
stadhuis en het koninklijk paleis, 
het grootste nog dienst doende 
paleis ter wereld. Of bezoek Vasa, 
een oorlogsschip uit 1626, een van 
‘s werelds oudste bewaarde sche-
pen.

Dag 10 Op zee
Op het schip is heel wat te bele-
ven. Maar je kan zeker ook rustig 
genieten van de zee.

Dag 11 Kopenhagen (Denemarken) 
Kopenhagen, de laatste halte van 
deze cruise, is de meest bruisende 
hoofdstad van Scandinavië. 
Aanraders zijn zeker het 
Amalienborgpaleis, het haventje 
Nyhavn met zijn huizenrij in ver-
schillende kleuren en de fontein 
van Gefion het grootste monu-
ment in Kopenhagen. Vergeet 
zeker niet de Kleine Zeemeermin 
te fotograferen.

Dag 12 Warnemünde (Duitsland) - 
België 
Vertrek vanuit Warnemünde rond 
09.00 uur.

23/04 TOT 4/05/2019 (12 d./ 11 n.)

INBEGREpEN:
•	 vervoer	vanuit	Aarschot	/	Leuven	

(autocar naar Warnemünde)
•	 11	nachten	op	MSC	Poesia
 in volpension (eerste avondmaal 

tot laatste ontbijt)
•	 drankenforfait	aan	boord	(restau-

rant en bar)
•	 verplichte	fooien	aan	boord
•	 haventaksen
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 aanvulling	ziekteverzekering	aan	

boord
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 excursies
•	 eventuele	brandstof-,	taks-	of	
 veiligheidstoeslagen

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart 

DEELNEMERS: min. 35, max. 50

REISORGANISATOR: MSC Cruises

INFO EN INSChRIJVEN: 
Verkooppunt Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

Binnenkajuit Fantastica

€ 1992

Buitenkajuit Fantastica + € 237 p.p.
Balkonkajuit Fantastica + € 555 p.p.

Eenpersoonskajuit: zowel beschik-
baarheid als prijs op aanvraag

25



26 27

Andalusië

PROGRAMMA

Dag 1 Brussel > Sevilla
Thuisophaling per minibus. Vlucht 
vanuit Brussel naar Sevilla. In de 
prachtige stad Carmona bezoek je 
onder andere het amfitheater dat 
door de Romeinen werd gebouwd. 
Je wandelt door het historische 
hart van de stad, van de Puerta de 
Sevilla naar de Puerta de Córdoba. 
Avondmaal en overnachting voor 
de komende drie dagen in Sevilla.

Dag 2 Sevilla
Bezoek aan het centrum dat gele-
gen is aan de rivier Guadalquivir.  
Starten doe je in de bruisende 
Barrio Santa Cruz, een oude joodse 
wijk met smalle steegjes en typi-
sche huizen, met kunstig bebloem-
de kleine patio’s. Verder bezoek je 
het indrukwekkende Alcazarpaleis 
en de derde grootste kathedraal 
ter wereld, gebouwd binnen de 
verwoeste hoofdmoskee van 
Sevilla. 

Dag 3 Sevilla
Bezoek aan het María-Luisa Park, 
de groene long van de stad, en de 
benedenverdieping van het 
Pilatushuis, een paleis dat geken-
merkt wordt door een mengeling 
van mudéjar- en renaissancestijl, 
aangevuld met vlammende gotiek. 
In de grote patio kan je prachtige 
azulejo’s bewonderen. In de 
namiddag is er vrije tijd om de 
omgeving verder te ontdekken. 

Dag 4 Sevilla > Córdoba
Bezoek aan Córdoba met de 
indrukwekkende moskee-kathe-

draal Mezquita. Met 850 zuilen en 
de mihrab blijft dit monument een 
unicum. In de zestiende eeuw werd 
in het midden van de moskee een 
heuse kathedraal gebouwd in 
renaissancestijl, met barokelemen-
ten. Je wandelt verder door de 
Juderia, een oude joodse wijk met 
steegjes en witte huizen versierd 
met tralies in ijzersmeedwerk, 
waarachter frisse patio’s vol bloe-
men liggen te pronken. Je bezoekt 
ook	het	Alcàzar,	een	belangrijke	
plek in Córdoba die vroeger de ver-
blijfplaats vormde van Romeinse 
gezaghebbers. Avondmaal en over-
nachting in Córdoba. 

Dag 5 Córdoba > ubeda en Baeza > 
Granada
Richting Granada hou je onderweg 
halt in het mooie Ubeda en Baeza, 
die samen de wieg vormen van de 
renaissance in Andalusië. De ste-
den zijn zowel geografisch als cul-
tureel met elkaar verbonden. Naast 
de prachtige architectonische 
monumenten bieden de steden 
nog iets anders: olijfolie. Ook de 
Semana Santa wordt er op bijzon-
dere wijze gevierd. Andere culture-
le hoogtepunten zijn de Feria van 
San Miguel in Ubeda en de pel-
grimstocht van Yedra in Baeza. 
Avondmaal en overnachting voor 
de komende drie dagen in 
Granada.

Dag 6 Granada
Bezoek aan Granada, beginnend 
met het wereldberoemd oud-Ara-
bisch paleis Alhambra, met de bij-
horende tuinen van het Generalife, 
destijds een buitenverblijf van de 

emirs. De verbluffende architec-
tuur en fijnzinnige charme zullen je 
vast en zeker bekoren. Je bezoekt 
ook het sluimerende Albaicin 
kwartier en de witte Arabische wijk 
en wandelt doorheen de Alcaiceria, 
een voormalige Moorse marktwijk. 
Een bezoek aan de Capilla Real 
ontbreekt niet op het programma. 
’s Avonds geniet je van een spette-
rende flamencoshow.

Dag 7	Trevélez	> pampaneira 
Bezoek aan Las Alpujarras, met 
een reeks mooie witte bergdorpjes 
aan de voet van Pico del Veleta. 
Trevélez is het hoogste dorp in 
Spanje, aan mooie uitzichten dus 
geen gebrek. Het stadje staat daar-
naast gekend voor de miljoenen 
hammen die er worden gedroogd. 
Je bezoekt een van de vele ham-
drogerijen en neemt hier je lunch 
zodat je zelf kan proeven. In 
Pampaneira, een ander pittoresk 
dorpje in Las Alpujarras, vind je op 
het centrale plein een kerk in 
barokstijl uit de zestiende eeuw. 
Je vindt er ook de Fuente de San 
Anton, waar je onder meer kan 
genieten van een prachtig uitzicht 
over de Sierra Nevada. 

Dag 8 Málaga > Brussel 
Als de tijd het toelaat, breng je nog 
een verrijkend bezoek aan de typi-
sche Andalusische havenstad 
Málaga	vooraleer	je	de	vlucht	naar	
Brussel neemt. Transfer per mini-
bus naar huis.

Programma onder voorbehoud.

Op deze reis stap je veel.

Andalusië staat niet alleen synoniem voor temperament, flamenco, opzwepende muziek, sangria en gazpacho, maar 
ook voor cultuur, zon, zee en strand. De trekpleisters zijn Sevilla, Granada en Córdoba. 

23 TOT 30/04/2019 (8 d./ 7 n.)

INBEGREpEN: 
•	 thuisophaling	per	minibus	(voor	

deelnemers uit West-Vlaanderen)
•	 vluchten	Brussel-Sevilla	en	
Málaga-Brussel

•	 luxe	touringcar	ter	plaatse	voor	
transfers 

•	 7	overnachtingen	in	4*-hotels	
•	 verblijf	in	halfpension	(7	middag-

malen met water en ¼ wijn)
•	 alle	prijzen	en	toegangstickets	

voor de vermelde bezoeken
•	 Nederlandstalige	gids	gedurende	

de volledige reis
•	 audioguidesysteem	
•	 huidige	taksen,	btw	en	
 garantiefonds
. OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 middagmaal	dag	8
•		niet	vermelde	dranken
•	 fooien
•	 eventuele	verblijftaks
•	 CO2-compensatie: € 8,40 

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart 

SChADuWTEMp.: 22°C 

DEELNEMERS: min. 21, max. 35

REISORGANISATOR: City Trip Travel

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel 9.40 u. – Sevilla 12.20 u.
Málaga	17.00	u.	–	Brussel	19.45	u.

INFO EN INSChRIJVEN: 
Regio Roeselare 
051 26 53 07
roeselare@okra.be

€1482
Toeslag singlekamer: 

€ 210



26 27

PROGRAMMA

Dag 1 Brussel > Marrakech 
Je maakt een verkennende wande-
ling rond het beroemde Djemaa el 
Fnâa-plein met daarrond zijn 
soeks. Ben je vroeg genoeg in 
Marrakech, dan leidt de gids je 
doorheen onbekende steegjes van 
de soeks om je wegwijs te maken 
in de vele ambachten. Avondmaal 
en overnachting voor de komende 
twee dagen in Marrakech.

Dag 2 Marrakech 
Bezoek aan Le Jardin Majorelle, de 
exotische tuin ontworpen door 
Yves Saint Laurent, waar je ook 
een museum van de berbercultuur 
terugvindt. In de namiddag maak je 
een wandeling langs de meeste 
bezienswaardigheden. Je bezoekt 
de Koutoubia-moskee, de oude 
Koranschool, het Bahiapaleis, de 
graven van de Saadische vorsten 
en de joodse wijk. Verder maak je 
ook kennis met een herborist die 
je wegwijs zal maken in de magi-
sche wereld van kruiden en spece-
rijen.

Dag 3 Essaouira
Op weg naar Essaouira hou je halt 
om alle geheimen van de veelge-
prezen arganolie te ontdekken. Je 
zal er zelfs de plaatselijke dames 
zien die de noten tussen stenen 
pletten en draaien tot olie. Je 
luncht in het mooie vissersstadje 
Essaouira. Nadien krijg je tijd om 
het stadje te verkennen: je kan er 
wandelen langs kunstgalerijtjes, de 
haven, de stadswallen, de medina 
of je kan naar het strand. ‘s Avonds 

marokko
Proef de vele facetten van dit over-
weldigende land. Je ontdekt de cul-
turele hoogtepunten van Marrakech 
en kuiert er door de gezellige soeks. 
Aan de voet van het Atlasgebergte 
wandel je langs hoge kliffen, word 
je ondergedompeld in de berber-
cultuur en breng je een bezoek aan 
de plaatselijke bevolking. Je maakt 
er kennis met heel wat Marokkaanse 
tradities en ceremonies en krijgt 
een aanbod van unieke activiteiten. 
Essaouira, een gezellig, traditioneel 
havenstadje, biedt kleuren, geuren 
en de lekkerste vis. Verblijven doe 
je telkens in een mooie riad, een 
traditioneel Marokkaans hotel. 30/04 TOT 07/05/2019 (8 d./ 7 n.)

INBEGREpEN:
•	 vervoer	vanuit	regio	Roeselare	en	

een andere W-Vl. regio (afhankelijk 
van het aantal deelnemers) naar 
Zaventem

•	 vluchten	Brussel-Marrakech
•	 transfers	luchthaven-hotel
•	 minibus	ter	plaatse	voor	transfers	

excursies
•	 7	nachten	in	3*-	en	4*-hotels	
•	 verblijf	in	volpension	
•	 alle	prijzen	en	toegangstickets	

voor de vermelde bezoeken 
•	 Nederlandstalige	gids	in	Marrakech
•	 Franstalige	Marokkaanse	begelei-

der gedurende de volledige reis
• DVV-annulerings- en ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 drank	bij	maaltijden
•	 optionele	excursies:	kookstage	
	 (€	22	p.p.),	hamam	(€	30	à	€	50),	

dromedaris (€ 13 p.p.)
•	 fooien
•	 eventuele	verblijftaks
•	 CO2-compensatie: € 11,60
•	 reisbijstandsverzekering	(aangewe-

zen!)

REISDOCuMENTEN: Internationale 
reispas, nog 90 dagen geldig

SChADuWTEMp.: 23°C 

DEELNEMERS: min. 12, max. 30

REISORGANISATOR: Zen Voyages

VLuChTEN (onder voorbehoud):
Brussel – Marrakech: voormiddag
Marrakech – Brussel: namiddag

INFO EN INSChRIJVEN:
Regio Roeselare
051 26 53 07
roeselare@okra.be

€1353
Toeslag singlekamer: 

€ 140

koop je vis op de markt, die voor 
jou wordt gegrild in een restau-
rantje aan de vismarkt. Optioneel: 
een kookstage rond thee en 
Marokkaanse patisserie. 
Overnachting voor de komende 
drie dagen in Essaouira.

Dag 4 Diabat > Cap Sim
Vandaag maak je een prachtige 
wandeling (+/- 3 uur) tussen bos en 
zee: van kleine zandduinen, bedekt 
met jeneverbesstruiken en euca-
lyptus, oude visserssloepen die op 
het strand getrokken zijn, tot aan 
Ma’lahlou (zoet water). Daarna keer 
je terug naar het bos om de ruïnes 
van een oude suikerfabriek te zien. 
In Diabat - hoog op de klippen - 
heb je een prachtig zicht op de 
oceaan. Je luncht in Essaouira. 
Optioneel: een hamambezoek in de 
namiddag. Avondmaal in een res-
taurant in Essaouira. 

Dag 5 Sidi M’barek > Sidi Kaouki
Bezoek aan Sidi M’barek, gekend 
voor zijn watervalletjes die recht-
streeks in de oceaan vloeien. Je 
wordt op de traditionele thee geïn-
viteerd bij lokale mensen. Je wan-
delt langs de immense stranden en 
neemt er je lunch. Optioneel: rit op 
dromedarissen in de namiddag. 
Afwisselend wandelend en rijdend 
op de dromedarissen bereik je Sidi 
Kaouki, een surfstadje dat baadt in 
een hippiesfeertje. Na een verfris-
sende drink brengt de bus je in de 

late namiddag terug naar 
Essaouira. ’s Avonds is er vrije tijd. 

Dag 6 Essaouira > Amizmiz > Tassa 
Ouirgane (hoge Atlas)
Je gaat vandaag de bergen in. In 
Amizmiz lunch je bij een lokale 
familie en daarna maak je een klei-
ne wandeling in de omgeving. In de 
namiddag ontdek je hoe men olijf-
olie perst. Verder naar Ouirgane, 
waar je de komende twee dagen 
zal overnachten. Je kan er mooie 
wandelingen maken en ontdekt er 
de vele facetten van het landelijk 
leven in de Hoge Atlas: de terras-
cultuur, de mooie huizen in leem, 
de boomgaarden, kabbelende 
beekjes, de weefkunst… 

Dag 7 Tassa Ouirgane > 
Nationaal park van de Toubkal
Vandaag heb je de mogelijkheid 
om	3	à	4	uur	te	wandelen	in	het	
prachtig park van de Toubkal, de 
hoogste berg van Marokko. De 
rustzoekers kunnen ontspannen in 
het mooie hotel, een kleinere wan-
deling maken in de omgeving of de 
markt in Ouirgane bezoeken. 

Dag 8  Marrakech > Brussel
Transfer naar de luchthaven van 
Marrakech voor de terugvlucht 
naar Brussel. 

Programma onder voorbehoud.

Op deze reis stap je veel. 
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26/01 TOT 02/02/2019 (8 d./ 7 n.)

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	(vanuit	een	centrale	

opstapplaats in Limburg)
•	 7	nachten	in	een	3*-hotel	op	basis	

van halfpension (ontbijt en avond-
maal)

•	 1x	diner	met	kaarslicht	en	live	
muziek

•	 7x	toegang	tot	het	relax-centrum
•	 gratis	pendelbus	elke	30	minuten	

(busstop voor het hotel)
•	 verblijftaks
•	 fooi	chauffeurs
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding	

NIET INBEGREpEN:
•	 skilessen	
•	 skimateriaal
•	 waarborgen	indien	van	toepassing
•	 dranken	tijdens	de	maaltijd

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

DEELNEMERS: min. 21, max. 40

Gelieve bij de inschrijving te 
vermelden of je deelneemt als skiër 
of als wandelaar.

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Limburg
011 26 59 44
limburg@okrareizen.be

€635
p.p. als wandelaar

€885
p.p. inclusief skipasItalië Pellizzano 

Hotel Arcangelo ***
Toeslag singlekamer: 

€ 112 (beperkt beschikbaar)

Skivakantie

Hotel Arcangelo ligt in Pellizzano, een uitstekende beginpositie voor ver-
schillende skipistes en meerdere uitstappen of activiteiten. Hier kan je 
zeker genieten van relaxerende wandelingen, omgeven door de prachtige 
natuur. Ski-ervaring is vereist aangezien er geen skilessen zijn. Uiteraard 
zijn er ervaren gidsen die je begeleiden op de skipistes en tijdens de wan-
delingen.

Val di Sole, hier schijnt de zon overvloedig. Toch is dit een sneeuwzeker 
skigebied waar de pistes uitstekend geprepareerd worden. Madonna is een 
bijzonder sfeervol stadje waar je tijdens de après-ski sneller een glas wijn 
of Prosecco laat inschenken dan een biertje.
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PROGRAMMA

Dag 1
Aankomst in Venetië en transfer 
en middagmaal in het hotel. 
Met de gereserveerde boot naar 
San Marco Venetië.
Met plaatselijke gids bezoek je het 
San Marcoplein met de prachtige 
San Marcobasiliek, met zijn 98 
meter hoge campanile of klokken-
toren. Vervolgens gaat het naar de 
Brug der Zuchten, het Dogenpaleis 
(buitenkant) en wandel je verder 
tot aan de gekende Rialtobrug.
Terugkeer naar het hotel met wel-
komstdrank, avondmaal en over-
nachting.

Dag 2
Vandaag is het de opening van de 
carnavalsfeesten met de Volo del-
l'Angelo (vlucht van de engel) en 
kan je deelnemen aan de feeste-
lijkheden. Het feest is een aaneen-
schakeling van carnavalsoptoch-
ten, geïmproviseerde straatoptre-
dens, eet- en drinkfestijnen, 
concerten, maskerades en 
commedia-dell'arte-uitvoeringen. 
Het ruime San-Marcoplein is het 
hart van het carnaval met een 
enorm podium, maar ook in de rest 
van de stad vinden talrijke evene-
menten plaats. Vrij middagmaal. 

Dag 3
In de voormiddag bootexcursie 
naar de eilanden van de lagune: 
Burano, pittoresk vissersdorp met 

zijn veelkleurige huisjes en bekend 
om zijn kant, en Murano, wereldbe-
roemd om zijn glasblazerijen. 
Daarna halte te Venetië voor een 
middagmaal in het restaurant. De 
namiddag is vrij ter beschikking om 
nog te genieten van de magische 
sfeer van carnaval.

Dag 4
Naar Verona met een panorami-
sche rondrit om een eerste indruk 
te bekomen van de stad. Je bewon-
dert de Porte Rinascimentali, het 
kasteel van de Scaliger en de Boog 
van Gavi. Vervolgens wandel je 
door het historische centrum, met 
de elegante Piazza dei Signori, de 
Piazza delle Erbe, het antiek 
Romeins	forum,	de	Piazza	Brà,	het	
huis van Juliette en de Arena, een 
prachtig amfitheater. Vrije namid-
dag.

Dag 5
Vrije voormiddag en vrij middag-
maal in Lido di Jesolo.

 

23 TOT 27/02/2019 (5 d./ 4 n.)

INBEGREpEN:
•	 vluchten	Brussel-Venetië
•	 23	kg	bagage	en	12	kg	handbagage
•	 4	nachten	in	hotel	Marina	3*
•	 volpension	vanaf	middagmaal	dag	

1 tot ontbijt dag 5
•	 welkomstdrankje
•	 uitstappen	zoals	omschreven
•	 boottransfers
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 middagmaal	op	dag	2
•	 dranken	
•	 maaltijden	aan	boord
•	 eventuele	toegangsgelden	
•	 fooien
•	 CO2-compensatie: € 4,10

REISDOCuMENTEN: identiteitskaart

SChADuWTEMp.: 12°C 

DEELNEMERS: min. 25, max. 30

I.SM.: Pan Tours

VLuChTEN: nog niet gekend

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Brussel
02 244 28 91
brussel@okrareizen.be

€ 762
Singlekamer: 

€ 823

MAGISCH CARNAVAL IN VENETIË
HOTEL MARINA *** 
De geschiedenis van het Venetiaanse carnaval gaat terug tot de elfde eeuw en kende 
zijn hoogtepunten in de achttiende eeuw. Met een masker op was heel even iedereen 
gelijk. Het carnaval is wereldwijd bekend vanwege de Venetiaanse maskers. Nergens 
in Italië wordt carnaval zo theatraal gevierd als hier. Dat is ook niet vreemd, Venetië 
is van oudsher de stad van de acrobatiek, goochelaars, charlatans en het poppenspel. 

hotel Maria *** in Lido di Jesolo
Het hotel ligt op 3 minuten lopen van het strand, op een centrale loca-
tie aan zee in Lido di Jesolo en biedt een privéstrand en een ruim ter-
ras. De kamers zijn ingericht in een moderne en functionele stijl en 
voorzien van airconditioning en een satelliet-tv. Wifi is beschikbaar in 
de lobby en in de meeste kamers.

Het hotel beschikt over een restaurant dat gespecialiseerd is in regio-
nale en internationale gerechten. Er wordt dagelijks een gevarieerd 
ontbijtbuffet geserveerd.



3 TOT 6/12/2018 (4 d./ 3 n.)
INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	

Antwerpen
•	 volpension	vanaf	avondmaal	dag	1	tot	

en met ontbijt dag 4
•	 verblijf	in	kajuit	met	airco,	douche,	wc
•	 animatie	aan	boord
•	 welkomstdrank
•	 gratis	wifi	in	de	loungebar
•	 uitstappen	zoals	vernoemd	in	pro-

gramma
•	 haventaksen
•	 DVV-annulerings-	en	
 ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 dranken
•	 maaltijden	onderweg	dag	1	en	dag	4

DEELNEMERS: min. 26, max. 38

I.S.M.: CroisiEurope

Deze reis is niet geschikt voor 
personen met beperkte mobiliteit.

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80 
antwerpen@okra.be

FRANKRIJK ELZAS
RIVIERCRUISER MS MONA LISA

KERSTMARKT IN DE ELZAS

€ 499 
per persoon in een 

2-persoonskajuit benedendek

€ 569 
per persoon in een 

2-persoonskajuit bovendek

€ 125 
toeslag 1-persoonskajuit 

DAG 1 ’s Morgens vertrek per auto-
car	(4*	met	toilet,	drankenbar	en	
audiovisueel systeem) naar 
Straatsburg. Vrij middagmaal. 
Avondmaal en logies in een kajuit 
van een riviercruiser.
 
DAG 2 Ontbijtbuffet aan boord. 
Bezoek aan het peperkoekenhuisje 
met degustatie. Vertrek autocar 
naar de Wijnroute. Bezoek aan een 
wijnkelder met proeverij. 
Middagmaal. In de namiddag 
bezoek kerstmarkt in het oude 
Colmar, terugkeer naar Straatsburg 
voor het avondmaal in kerstsfeer. 
Overnachting aan boord.

Dag 3 Ontbijtbuffet aan boord. 
Vertrek met de autocar, bezoek aan 
het oude Straatsburg en de kerst-
markten van Straatsburg. In de 
namiddag winkeltijd. Terugkeer aan 
boord, avondmaal. Per autocar naar 
het centrum voor een avondwande-
ling in Straatsburg. Overnachting 
aan boord. 

Dag 4 Ontbijt aan boord. Vertrek 
naar België per autocar. Vrij mid-
dagmaal en avondmaal. Aankomst 
op de vertrekplaatsen ’s avonds.

Verblijf op de riviercruiser MS Mona 
Lisa. Het schip beschikt over een 
bar, lounge, restaurant met verfijn-
de Franse keuken, groot zonnedek 
en in totaal 49 kajuiten. 

De legendarische kerstmarkt van Straatsburg bestaat sinds 1570 en wordt ieder jaar 
gehouden op tientallen locaties in het hart van de stad met niet minder dan 300 chalets.
Laat je betoveren door de magische en gezellige sfeer. De pleinen zijn verlicht en ver-
sierd. Met een hoogte van meer dan 30 meter heerst de grote kerstboom op de Place 
Kléber over de kerstmarkt. 

DUITSLAND RIJN
HOTEL PISTONO***

KERST AAN DE RIJN
Wie van gezellige en mooie kerstmarkten droomt, denkt aan Duitsland. Overal langs de 
Rijn, Lahn en Moezel liggen pittoreske stadjes die je uitnodigen om deel te nemen aan 
hun gezellige kerstmarkten vol leuk versierde kraampjes met knusse typische kerstar-
tikelen, heerlijke wijnen en versnaperingen. 

PROGRAMMA

Dag 1
In de voormiddag rij je naar Bonn. 
Je maakt kennis met de voormalige 
hoofdstad van Duitsland. Je fla-
neert langs de drie kerstmarkten 
en winkelstraten. Bonn is ook dé 
Beethovenstad en heeft met zijn 
musea een rijk cultureel aanbod. 

Dag 2
Bezoek aan het stadje Limburg-an-
der-Lahn, een juweeltje van een 
middeleeuwse binnenstad met als 
blikvanger de heuvel met de St.-
Georgkathedraal met zijn zeven 
torens. 
In de latere namiddag bezoek je 
Andernach met zijn kerstmarkt. 
Daarna terugkeer naar het hotel in 
Dieblich.

Dag 3
Langs de Rijn, de Loreley en Kaub 
gaat de rit naar Rüdesheim. De 
stad viert zijn 25ste Kerstmarkt der 
Natiën, met 124 kerstkraampjes 
met specialiteiten uit 12 landen. 
Kaarsmakers, glasblazers, tinnen-
gieters, porseleinschilders, lan-
taarnbouwers, brandkunstenaars 
en popmakers tonen er hun 
ambacht. Je kan ook met de 
Rüdesheim-kabelbaan zweven over 
de winterwijnstokken naar het 
Niederwalddenkmal. 
Op de terugweg breng je een 
bezoek aan het wijnhuis Weingut 
Anton Hannes.

Dag 4
In de voormiddag breng je een 
bezoekje aan de stad Koblenz. Op 
de terugweg bezoek je de zeer 
sfeervolle kerstmarkt in het oerge-
zellige Monschau met zijn unieke 
ligging en sfeer. 

hotel pistono *** in Dieblich
Dit is een traditioneel hotel dat 
al meer dan 130 jaar door de 
familie Pistono uitgebaat wordt. 
Het hotel staat in de regio 
vooral bekend om zijn gastvrij-
heid en familiale sfeer. Het 
hotel biedt een overdekt zwem-
bad en sauna. De kamers zijn 
voorzien van bad of douche, 
haardroger en toilet.

2 TOT 5/12/2018 (4 d./ 3 n.)
INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	

Brussel
•	 volpension	vanaf	avondmaal	1ste	

dag tot middagmaal laatste dag
•	 uitstappen	en	inkomgelden
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallen-

verzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 lunch	bij	dag	3
•	 dranken
•	 fooien

DEELNEMERS: min. 25, max. 40

REISORGANISATOR: OKRA-Brussel

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Brussel
02 244 28 91
brussel@okrareizen.be

€ 385
Toeslag singlekamer: 

€ 45
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nieuwpoort
Hotel Sandeshoved 

Dankzij OKRA kan jij ook deelnemen aan de feest-
vreugde rond het eindejaar. Op de laatste dag van het 
jaar wacht jou een schitterend feestbanket met aange-
paste wijnen en dranken heel de nacht door. Muziek en 
dans krijg je er uiteraard ook bij. Hef het glas met 
vrienden op het nieuwe jaar!

hotel Sandeshoved
Hotel Sandeshoved is een opmerkelijk rust-
punt gelegen in het centrum van 
Nieuwpoort-Bad aan de verkeersvrije zee-
promenade, ten zuiden palend aan het dyna-
mische winkelcentrum van de Albert I Laan. 

Het hotel biedt kamers en studio’s met tele-
visie, telefoon, badkamer met bad of douche 
en toilet. 

Vayamundo Oostende 
Je logeert in comfortabel uitgeruste appartementen en 
studio’s, die zijn voorzien van flatscreen-tv, een ruime 
badkamer met douche en toilet, en bereikbaar met de 
lift. Het zelfbedieningsrestaurant serveert een ontbijt-
buffet, elke middag een driegangenmenu (in buffet-
vorm) met ruime keuze, ’s avonds koud buffet en des-
sert naar keuze. Op oudejaarsavond word je verwend 
met een uitgebreid buffet terwijl je geniet van gewel-
dige dansmuziek!

29/12/2018 TOT 2/01/2019 (5 d./4 n.)

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	Mechelen
•	 verblijf in superiorkamer in vvolpension vanaf 

middagmaal eerste dag tot en met ontbijt 
 laatste dag
•	 drank	bij	de	maaltijd
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 feestelijk	buffet	op	oudjaar	inclusief	dranken	
 en dansgelegenheid
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN: 
•	 eventuele	uitstappen	
•	 handdoekenwissel	en	kameronderhoud	op	
 aanvraag en ter plaatse te betalen

DEELNEMERS: min. 25, max. 75 

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Mechelen
015 40 57 45
mechelen@okra.be

Kerst aan zee 
Vayamundo Oostende 

Breng de kersttijd door in fijn OKRA-gezelschap in 
Vayamundo in Oostende, gelegen aan een rustig stukje 
zeedijk en tegenover een halte van de kusttram.  
Geniet van de vele mogelijkheden en de aandacht van 
de OKRA-begeleider. Kom je mee genieten?

21 TOT 26/12/2018 (6 d./ 5 n.) 

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	Antwerpen	(vertrek	

namiddag, terugkom namiddag)
•	 verblijf	in	superiorkamer	in	volpension	vanaf	

avondmaal eerste dag tot en met middagmaal 
laatste dag

•	 drank	bij	de	maaltijd
•	 luxebuffet	op	kerstavond
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	uitstappen	
•	 handdoekenwissel	en	kameronderhoud	op	
 aanvraag en ter plaatse te betalen

DEELNEMERS: min. 30, max. 60

€ 389
Korting ¾-persoonsstudio: € 32 p.p.

Toeslag singlekamer: 
€ 75 p.p.

2-persoonskamer

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80  
antwerpen@okra.be

€ 469
Toeslag singlekamer: € 60; 

korting studio 3 personen: € 36.
Prijzen onder voorbehoud

2-persoonskamer

€ 477
Toeslag singlekamer: € 105

Met 2 op studio: € 502

2-persoonskamer of 3/4 studio

28/12/2018 TOT 02/01/2019 (6 d./5 n.)

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	Brussel
•	 volpension	vanaf	avondmaal	eerste	dag	tot	
 middagmaal laatste dag
•	 oudejaarsbanket
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	uitstappen	
•	 dranken
•	 dagelijks	onderhoud

DEELNEMERS: min. 25, max. 55

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Brussel
02 244 28 91
brussel@okrareizen.be

Van oud naar nieuw aan zee
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seniorenweken
Vayamundo Oostende

lijndansvakantie
Vayamundo Oostende

€ 487
Korting ¾-persoonsstudio: € 32 p.p.

Toeslag singlekamer: € 105 p.p. 

€ 509
Korting ¾-persoonsstudio: € 70 p.p.

Toeslag singlekamer: € 105 p.p. 

2-persoonskamer 2-persoonskamer

12 TOT 19/11/2018 (8 d./ 7 n.) 
Toeslag singlekamer: € 105 p.p. 

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	Antwerpen	(vertrek	

namiddag, terugkom namiddag)
•	 verblijf	in	comfortkamer	in	volpension	vanaf	

avondmaal eerste dag tot en met middagmaal 
laatste dag 

•	 drank	bij	de	maaltijd
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	uitstappen
•	 handdoekenwissel	en	kameronderhoud	op	
 aanvraag en ter plaatse te betalen.

DEELNEMERS: min. 34, max. 48 

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80 
antwerpen@okra.be

1 TOT 08/02/2019 (8 d./ 7 n.) 

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	Antwerpen	(vertrek	

namiddag, terugkom namiddag)
•	 verblijf	in	superiorkamer	in	volpension	vanaf	

avondmaal eerste dag tot en met middagmaal 
laatste dag

•	 drank	bij	de	maaltijd
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	uitstappen
•	 handdoekenwissel	en	kameronderhoud	op	
 aanvraag en ter plaatse te betalen.

DEELNEMERS: min. 34, max. 100 

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80 
antwerpen@okra.be

€ 328
Korting ¾-persoonsstudio: € 34

Toeslag singlekamer: € 60

2-persoonskamer

18 TOT 22/03/2019 (5 d./ 4 n.) 

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	Antwerpen	(vertrek	

namiddag, terugkom namiddag)
•	 verblijf	in	superiorkamer	in	volpension	vanaf	

avondmaal eerste dag tot en met middagmaal 
laatste dag

•	 drank	bij	de	maaltijd
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 danslessen	door	lesgevers	lijndans	OKRA-SPORT+	

regio Antwerpen 
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	uitstappen
•	 handdoekenwissel	en	kameronderhoud	op	
 aanvraag en ter plaatse te betalen

DEELNEMERS: min. 34, max. 100 

Deze reis is niet geschikt voor personen met 
beperkte mobiliteit.

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80 
antwerpen@okra.be

32

Gezellig aan zee in goed gezelschap Bewegen, dansen en genieten. 

Je verblijft in een comfortabel uitgerust appartement of  studio, bereikbaar met de lift en voorzien van flatscreen-tv, 
een ruime badkamer met douche en een toilet. Het zelfbedieningsrestaurant serveert een uitgebreid aanbod en er 
is animatie voorzien. Je kan ook gebruikmaken van de fitnessruimte en het zwembad.

Een gevarieerd dansprogramma geschikt voor  elke 
lijndanser!
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Zangdriedaagse
Vayamundo Oostende

Geniet van samen zingen met vrienden: elke dag zing je 
twee of drie keer samen. Verder heb je voldoende vrije 
tijd en kan je deelnemen aan de avondanimatie van 
Vayamundo. 

midweek aan zee
Vayamundo Oostende

uitwaaiweek
Vayamundo Oostende

29/03 TOT  02/04/2019 (5 d. / 4 n.)

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	vanuit	Aarschot/Leuven
•	 verblijf	in	comfort-logementen	in	volpension	in	

vanaf eerste tot laatste middagmaal
•	 drank	bij	de	maaltijd
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	uitstappen

MOEILIJKhEID:
Licht: je bepaalt zelf het ritme van je vakantie

DEELNEMERS: min. 35, max. 65 

25 TOT 27/03/2019  (3 d./2 n.) 
INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	Antwerpen	(vertrek	

namiddag, terugkom namiddag)
•	 verblijf	in	comfortkamer	in	volpension	vanaf	mid-

dagmaal eerste dag tot en met middagmaal laat-
ste dag

•	 drank	bij	de	maaltijd
•	 dagelijks	animatie	in	hotel
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 zangbrochure
•	 koffiepauzes
•	 begeleiding	door	geschoolde	dirigente
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	uitstappen
•	 handdoekenwissel	en	kameronderhoud	op	aan-

vraag en ter plaatse te betalen

DEELNEMERS: min. 20, max. 40 

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80 
antwerpen@okra.be

26/04 TOT 03/05/2019 (8 d./ 7 n.) 

INBEGREpEN:
•	 busvervoer	h/t	vanuit	regio	Antwerpen	(vertrek	

namiddag, terugkom namiddag)
•	 verblijf	in	superiorkamer	in	volpension	vanaf	

avondmaal eerste dag tot en met middagmaal 
laatste dag

•	 drank	bij	de	maaltijd
•	 dagelijks	animatie	in	hotel
•	 handdoekenset	en	opgemaakte	bedden	bij	
 aankomst
•	 DVV-annulerings-	en	ongevallenverzekering
•	 OKRA-begeleiding

NIET INBEGREpEN:
•	 eventuele	uitstappen
•	 handdoekenwissel	en	kameronderhoud	op	aan-

vraag en ter plaatse te betalen

DEELNEMERS: min. 34 – max. 60 deelnemers

€ 280
Korting ¾-persoonsstudio: € 7

Toeslag singlekamer: € 30

€ 590
Korting ¾-persoonsstudio: € 91 p.p.

Toeslag singlekamer: € 105 

€ 322
Toeslag singlekamer: + € 60 

Superior: + € 20

2-persoonskamer 2-persoonskamer2-persoonskamer

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Oost-Brabant
016 35 96 87
oostbrabant@okra.be

INFO EN INSChRIJVEN:
Verkooppunt Antwerpen
03 220 12 80 
antwerpen@okra.be

Er even tussenuit tijdens het voorjaar? Kom mee 
uitwaaien aan onze Belgische kust!

Een korte vakantie kan wonderen doen.
Geen betere plaats hiervoor dan aan onze kust.



ALGEMENE VOORWAARDEN
OKRA vzw organiseert groepsreizen in het kader van de wet van 
21/11/2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppel-
de reisarrangementen en reisdiensten. In dat kader informeren 
we je over jouw rechten als gebruiker via het document 
‘Standaard-informatieformulier voor pakketreisovereenkom-
sten’.

1.  Deelname

•	 Het reisaanbod van OKRA is toegankelijk voor senioren die 
op eigen kracht aan de reis kunnen deelnemen. Personen 
die extra hulp en verzorging nodig hebben, verwijzen we 
graag door naar aanbieders van een aangepast vakantie-
aanbod, waaronder Samana. Als je meer info wenst over 
de zwaarte van een reis kan je contact opnemen met het 
organiserende verkooppunt.

•	 Niet-OKRA-leden kunnen deelnemen aan de reizen mits 
betaling van een toeslag van 50 euro.

2. InschrIjvIng, voorschot en betalIng

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

3. annuleren

Door de reiziger zelf:
•	 Je kan de overeenkomst overdragen aan een andere persoon 

die voldoet aan de geldende voorwaarden, mits betaling van 
de bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn.

•	 Je kan de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin 
van de pakketreis mits betaling van een passende en ge-
rechtvaardigde opzegvergoeding.

•	 Indien je je inschrijving annuleert, laat je dit zo snel mogelijk 
weten aan het verkoopkantoor. Indien je door omstandighe-
den kort voor vertrek moet annuleren, contacteer je ook het 
best de reisbegeleider.

•	 Bij annulering om een geldige reden meer dan 60 dagen 
voor afreis wordt de terugbetaling van de reeds betaalde be-
dragen voorzien, mits afhouding van een administratiekost 
van 30 euro per dossier en eventuele reeds doorgerekende 
annuleringskosten aan OKRA.

•	 Bij annulering om een geldige reden binnen een periode van 
60 dagen voor afreis wordt terugbetaling geregeld via de an-
nuleringsverzekering. Weliswaar enkel als de reden aanvaard 
wordt en de nodige attesten zijn voorgelegd. Informeer je 
vooraf over de voorwaarden bij het verkooppunt.

Door OKRA:
•	 Indien er onvoldoende reizigers zijn ingeschreven voor een 

bepaalde bestemming, eigent OKRA zich het recht toe de reis 
te annuleren. De deelnemers zullen daarvan zo snel mogelijk 
op de hoogte gebracht worden en uiterlijk:
-  20 dagen voor afreis bij reizen van meer dan 6 dagen;
- 7 dagen voor afreis bij reizen van 2 tot 6 dagen.

•	 Indien de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden door 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en de rei-
zigers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt.

•	 In beide gevallen wordt het reeds betaalde bedrag volledig 
terugbetaald en is OKRA vzw geen bijkomende schadever-
goedingen verschuldigd.

4. onvoorzIene wIjzIgIngen

Voor de aanvang van de reis:
•	 Indien, vóór de aanvang van de reis, een van de voornaam-

ste kenmerken van de reis niet kan worden uitgevoerd, zal 
OKRA je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en je 
eventuele programma- en/of prijswijzigingen voorstellen.

•	 In dit geval heb je de keuze om het contract binnen de 
aangegeven termijn zonder kosten te verbreken, of de door 
OKRA voorgestelde wijzigingen te aanvaarden.

•	 Als de kwaliteit van de reis door de aanpassingen vermin-
dert, heb je recht op een passende schadevergoeding. Bij 
opzegging worden alleen reeds betaalde bedragen terugbe-
taald.

Tijdens de reis:
•	 Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de 

diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kun-
nen worden uitgevoerd, neemt OKRA alle nodige maatrege-
len om je passende en kosteloze alternatieven aan te bieden 
met het oog op voortzetting van de reis.

Algemeen:
•	 Alle vermelde programma’s zijn onder voorbehoud van lichte 

wijzigingen.
•	 De beschrijving van de hotels en de pakketten ‘all-inclusive’ 

zijn op basis van gekende info bij het uitschrijven van de 
reis. Dat kan mogelijk licht afwijken.

5. verzekerIngen

•	 Gedurende de hele duur van de reis ben je verzekerd t.o.v. 
derden en van elkaar voor burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen (voor buitenlandse reizen aanvul-
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lend op tussenkomst MUTAS of andere alarmcentrales). Voor 
landen waarvoor geen tussenkomst van de alarm- en zorg-
centrale voorzien is, heeft OKRA een uitbreiding in de polis 
voorzien tot 50.000 euro (ook voor ziekte en hospitalisatie).

•	 Voor alle reizen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft 
OKRA een annuleringsverzekering afgesloten.

•	 Verzekering afgesloten bij DVV, polis C15/0182.650/03-B.
•	 OKRA heeft een verzekering insolventie en een verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid reisorganisator afgesloten bij 
Belfius Insurance, Rogierplein 11 – RT14 - B 1210 Brussel, 

 tel. 02 286 65 42.  
•	 Er is geen bagageverzekering afgesloten door OKRA, tenzij 

anders vermeld. OKRA is in geen geval verantwoordelijk voor 
verlies van of schade aan je bagage. Het is ten strengste 
verboden voorwerpen die bij de douane moeten worden 
aangegeven, over de grenzen te smokkelen. In geval van 
overtreding wijst OKRA elke verantwoordelijkheid af.

•	 Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures 
rond deze verschillende verzekeringen kan je terecht bij de 
verkooppunten. De volledige reispolis kan worden ingekeken 
op verzoek.

6. PrIjzen

•	 In de aangekondigde en vermelde prijs is alles inbegrepen 
zoals vermeld in de brochure en op OKRA.be, inclusief btw.

•	 Niet-deelname aan een of andere activiteit of geen gebruik 
maken van het aangeboden vervoer, geeft geen recht op 
terugbetaling.

•	 Dranken aan tafel en dienstvergoeding personeel zijn niet 
inbegrepen, tenzij vooraf anders vermeld.

•	 De reissom kan tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek worden 
herzien als gevolg van verhoging van wisselkoersen, brand-
stofkosten en belastingen.

•	 Bij een eventuele prijsverhoging van meer dan 8 % heb je 
het recht om het reiscontract te verbreken zonder opzeg-
gingsvergoeding.

•	 Als je aangesloten bent bij CM krijg je een korting van 15 
euro mits het voorleggen van je aansluitingsbewijs (gele 
klever). Deze korting is van toepassing op alle reizen die 
openbaar (open) aangeboden worden. Ze is niet van toepas-
sing op reizen die exclusief aan leden van bepaalde OKRA-
trefpunten aangeboden worden (gesloten deelname).

7. reIsDocumenten

Volgende documenten dien je zeker bij te hebben:
•	 een geldige identiteitskaart (let op geldigheidsdatum) of 

reispas voor bestemmingen waar dat nodig is (zie info per 
reis);

•	 voor buitenland: de Europese ziekteverzekeringskaart (aan 
te vragen bij je mutualiteit en jaarlijks te vernieuwen) en de 
Mutas-WAC-kaart (aan te vragen bij je mutualiteit);

•	 voor buitenlandse reizen vragen we standaard een kopie van 
de voorkant van je identiteitskaart;

•	 aanbeveling: indien je belangrijke medicatie neemt, gelieve 
de bijsluiters mee te nemen in je handbagage.

8. non-conformIteIt en klachtenbehanDelIng

•	 Bij een niet-correcte uitvoering van de reis breng je de 
reisleider of de organisatie hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte. Als deze klacht gegrond, is probeert OKRA dit binnen 
redelijke termijn te verhelpen of minstens evenwaardige al-
ternatieven aan te bieden, tenzij dit onmogelijk is of oneven-
redige kosten met zich meebrengt.

•	 Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien 
je onmogelijk de klacht tijdens de reis kon formuleren, dan 
vragen we deze klacht schriftelijk en binnen de acht da-
gen na verloop van de reis te richten tot: OKRA, PB 40, 1031 
Schaarbeek.

•	 OKRA onderschrijft de Algemene voorwaarden van de Ge-
schillencommissie reizen en haar procedures voor klachten-
behandeling en verzoening. 

9. overIge Info

•	 Bij inschrijving maak je een keuze uit verschillende types ka-
mers. Hou er rekening mee dat eenpersoonskamers slechts 
beperkt beschikbaar zijn en dat hiervoor ook bijna altijd een 
toeslag wordt aangerekend. Een kamergenoot zoeken is dus 
een aanrader.

•	 OKRA-reisbegeleiders: onze troef. Al onze reizen worden 
voorbereid en begeleid door opgeleide OKRA-begeleidings. 
Hun enthousiaste inzet is op vrijwillige basis. Dat verdient 
ons respect.

10. PrIvacy 

•	 Je persoonsgegevens worden verwerkt door OKRA trefpunt 55+ 
vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, 

 privacy@okra.be. Dit voor ledenbeheer en organisatie van 
activiteiten en reizen op basis van de contractuele relatie als 
gevolg van je inschrijving, en om je op de hoogte te houden 
van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons 
gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele ledenorganisatie. 
Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog 
op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op 

 privacy@okra.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke 
gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wis-
sen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht 
van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgege-
vens vind je op www.okra.be/privacy.  



Informatie gebruikers pakketreisovereenkomsten 
  
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, 
omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrange-
menten en reisdiensten. Voor meer info over deze wetgevingen kan U terecht op de website van de FOD Econo-
mie: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/reizen -

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. OKRA vzw is ten volle verant-
woordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. 

OKRA vzw beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is 
inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.
 

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

• Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis 
ontvangen.

• De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, 
berust altijd bij ten minste één professioneel.

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

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

• De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld 
brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 
twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de 
pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsver-
hoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden 
afnemen.

• In geval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt 
gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij 
een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis 
vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op 
een schadevergoeding.

• De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding 
vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige 
veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.

• Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen 
betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.

• Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kun-
nen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder 
extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevol-
gen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de 
reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.

• In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op 
een prijsvermindering en/of schadevergoeding.

• De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
• Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden terugge-

stort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van 
de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van 
de reiziger gezorgd. OKRA vzw heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Belfius Insurance nv,  
Rogierplein 11 – RT14 - B 1210 Brussel , tel: 02/286.65.42.  Wanneer diensten door de insolventie van OKRA vzw 
niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit 
contact opnemen 


