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Welkom bij een CO2logic

KLIMAAT PARTNER

OKRA-REIZEN is Klimaatpartner
vraag hier de CO2 compensatie van uw vlucht
www.co2logic.com

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.
Vliegtuigreizen hebben per persoon
een zeer hoge uitstoot van CO2.
Daarnaast kan je er ook voor kiezen
de CO2-uitstoot te compenseren.

•
•

•

Het totale bedrag van die toeslagen wordt geïnvesteerd in een
project elders in de wereld.
OKRA-REIZEN koos als project
‘Oventjes in Oeganda’. Dat gebeurde via CO2-logic, dat hiervoor
samenwerkt met een plaatselijke
organisatie.
Door efficiëntere oventjes en kachels te introduceren is er minder
hout en houtskool nodig en pro-

•

beert men de massale ontbossing
tegen te gaan. 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 herbebossing.
Alles wordt door de lokale bevolking gedaan, maar opgevolgd en
geregistreerd door CO2-logic met
een onafhankelijke erkenning
(Gold Standard) door het UNFCCC
(United Nations Framework Convention on Climate Change). Dat
geeft extra garanties.

CO2-Compensatie:
wat en hoe?

•
•
•

Er wordt per vlieguur een
bedrag bepaald dat gelijk staat
aan de impact die de CO2-uitstoot heeft op het milieu.
Zo vind je per reis (naargelang
het aantal vlieguren) de
toeslag.
Wens je deze vrijwillige CO2compensatie te betalen, dan
duid je dat aan op de bestelbon.

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.

Leuk om te geven,
fantastisch om te krijgen!
Schenk een OKRA-reischeque
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Verjaardag, jubileum of
gewoon ‘iets’ te vieren?
Vergeet dat wijnpakket,
dump die wellnessbonnen
en schenk een
OKRA-reischeque.
Je kiest zelf hoeveel je wil
spenderen en de gelukkige
ontvanger kan deze reischeque in
alle OKRA-REIZEN verkooppunten
verzilveren.
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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.
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OVERZICHT ZOMERREIZEN
Blz.

VERBLIJFSVAKANTIES

Turkije, Kemer
Bulgarije, Goudkust
Spanje, Almería
Portugal, Algarve
Rhodos
Tunesië, Djerba
Turkije, Lara (lang verblijf)
Turkije, Side (lang verblijf)
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CULTUURREIZEN

10 d.
8 d.
11 d.
11 d.
10 d.
8 d.
22 d.
29 d.

1 – 10 mei
10 – 17 september
28 september – 8 oktober
3 – 13 oktober
11– 20 oktober
15– 22 oktober
6– 27 november
10 november – 8 december

5 d.
11 d.
9 d.
8 d.

3 – 7 juli
19 – 29 augustus
19 – 27 september
4 – 11 oktober

16-17
18-19
20-21
22-23

Samber & Maas, fietstocht
Ierland
Armenië
Kroatië

24

OKRA-troeven

25

Informatie gebruikers pakketreisovereenkomsten

26-27

Algemene voorwaarden
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Een OKRA-reis boeken kan heel gemakkelijk. Je kan 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 boeken.
Wil je toch graag eerst overleggen voor je een reis boekt? Geen probleem, je kan telefonisch of per e-mail terecht bij een van
onze bereidwillige medewerkers die je helpen bij je keuze.

@

per post of fax

via Email

per telefoon

OKRA-REIZEN Algemeen
Postbus 40, 1031 Brussel

algemeen@okrareizen.be

02 246 39 44

Fax 02 246 44 46

Je kan jouw bestelbon scannen en
mailen of meer informatie vragen
over een reis.

Hier kan je terecht voor alle
informatie over de reizen in deze
brochure. Wij zijn bereikbaar van
maandag tot donderdag van 9 tot
16 uur.

via onze website

volg ons

www.okra.be/reizen

OP FACEBOOK OF TWITTER

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

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

Colofon
OKRA-REIZEN Algemeen (Lic. A7305)
Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek
Rek.nr. Belfius: BE82 7865 6723 5368

Verantw. uitgever: Mark De Soete, Visstraat 51 A,
9280 Denderbelle
Foto’s: Shutterstock, OKRA-REIZEN, Omnia Travel en TUI.
Vormgeving: Gevaert Graphics nv
Druk: Gevaert Printing nv
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BESTELBON

OPSTUREN NAAR:
OKRA-REIZEN, Algemeen
Postbus 40, 1031 BRUSSEL

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

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

DEELNEMER 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Identiteitskaartnr.:

Identiteitskaartnr.:

5 9

-

-

5 9

-

-

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

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

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

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

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

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

Kamerkeuze (duid aan)

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

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

KORTINGEN

TOESLAGEN

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

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

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

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

euro
euro
euro
euro

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

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

verblijfvakanties
TURKIJE // bulgarije // spanje // portugal // rhodos // tunesië
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all

TURKIJE KEMER

€990

inclus

Toeslag
singlekamer: € 298

ive

Kemer BarUt Collection *****
Volledig gerenoveerd in 2018!
Bij Kemer Barut Collection
staan service, kwaliteit
en comfort voorop.
Heerlijk tafelen kan in het
hoofdrestaurant of meer
intiemer in een van de vier
à-la-carterestaurants. Het
centrum van Kemer ligt op
wandelafstand, met heel wat
terrasjes en winkels binnen
handbereik. De Barut-keten
viert in 2021 zijn 50-jarig
bestaan en speciaal daarvoor
werd het Barut Collection
concept voorgesteld met een
uitgebreider drankenmenu met
zowel lokale als internationale
dranken, onbeperkte toegang
tot de à-la-carterestaurants en
zoveel meer.

Ligging: direct aan het strand met apart ‘adults-only’ gedeelte
• 600 m van Kemer • 45 km van Antalya • 55 km van de luchthaven van Antalya.
Kamers: superieure kamer met zicht op hinterland • houten
vloer • badkamer met douche, haardroger, badjas, slippers •
gratis hoofdkussenservice • centrale airco • satelliet-tv • telefoon • gratis wifi • gratis safe • gratis minibar (elke dag bijgevuld met water, fruitsap, frisdranken en bier) • koffie- en theefaciliteiten • balkon.
Faciliteiten: shops • gratis wifi in het hele resort • wasservice •
kapsalon • schoonheidssalon • roomservice • amfitheater •
cinema • discotheek.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant met veganistische en
glutenvrije hoekjes • à-la-carterestaurants: oosters, Turks en
zeevruchten • snackrestaurant • verschillende bars • ontbijt,
middag- en avondmaal in buffetvorm • laat ontbijt (10-11u.) •
à-la-carte-ontbijt • à-la-cartelunch (12-16u.) • à-la-carte-avondmaal (onbeperkt) • • patisserie (10-18u.) • middernachtsnack
(24-1u.) • selectie van lokale en internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.).
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad • overdekt zwembad
• gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand,
gratis matrassen aan het strand • gratis handdoekenservice •
gratis: tennis (overdag en met verlichting), tennismateriaal,
beachvolley, pingpong, minigolf • aerobics, fitness, gym, step,
sauna, hamam • windsurfen (mits brevet), kano en waterfiets •
cinema, discotheek • animatie overdag en ’s avonds • te betalen: bowling, biljart, Atari-spelletjes, airhockey, PlayStation •
spacentrum met massages, peeling en verzorgingen • aan het
strand: watersporten (o.a. duiken).
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1 tot 10/5/2019 (10 d./9 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Antalya
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 9 nachten in hotel Kemer Barut 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Visum (± € 21)
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,93
Reisdocumenten: identiteitskaart
en visum (handleiding wordt maand
voor afreis opgestuurd)
Schaduwtemp.: 23°C
Deelnemers: min. 20, max. 35
Reisorganisator:
TUI – verg. nr. 1051
Vluchten (onder voorbehoud):
Brussel 06.00 u. – Antalya 10.40 u.
Antalya 17.45 u. – Brussel 21.00 u.

BULGARIJE GOUDSTRAND
RIU ASTORIA ****

all

inclus

ive

Riu Astoria is de splinternieuwe parel van de RIU-keten in
Bulgarije. Dankzij zijn topligging doe jij deze vakantie waar je jou
het beste bij voelt: een wandeling aan de boulevard, het strand of
gewoon relaxen in de ligzetel aan het zwembad. Natuurlijk geniet
je hier ook van de gekende RIU-service met een uitgebreide all
inclusive-formule. Hier vind je alles wat je van een leuke vakantie
kan verwachten.
Ligging: aan de Zwarte Zee, in de toeristische zone Goudstrand
• direct aan het strand en aan de strandpromenade • op 200 m
van winkels • op 24 km van Varna • op 37 km van de luchthaven
van Varna.
Kamers: standaardkamers • kamers met lateraal zeezicht (niet
voor singles) • badkamer met inloopdouche en haardroger •
tapijt • centrale airco • telefoon • satelliet-tv • wifi (gratis) •
kleine koelkast • safe (betalend) • balkon • één persoon in dubbele kamer (type 29).
Faciliteiten: wifi (gratis) in het hele resort.
Bars en restaurants: hoofdrestaurant met terras • Aziatisch
restaurant • snackrestaurant/Italiaans restaurant • lobbybar
met terras • salonbar • poolbar met terras • deftige kledij vereist tijdens het avondmaal.
Gevarieerd ontbijtbuffet met showcooking • continentaal ontbijt • lunchbuffet met showcooking en desserts • lichte maaltijden te verkrijgen in het snackrestaurant • avondbuffet en
showcooking • themabuffet (2x/week) • alternatief avondmaal:
Italiaans en Aziatisch restaurant • selectie van nationale dranken (tot 24u.).
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad met zonneterras •
gratis ligzetels, parasols en handdoeken aan het zwembad en
het strand • overdekt zwembad • fitness, waterpolo, gym,
aquagym, petanque en darts • animatie overdag • livemuziek,
shows of Riu-avondprogramma. Betalend: spacentrum met
behandelingen, sauna en bubbelbad.

€789

Toeslag singlekamer: € 199
Toeslag lat. zeezicht
(dubbels): € 21/pers.

10 tot 17/9/2019 (8 d./7 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Varna
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in hotel Riu Astoria 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 13,52
Reisdocumenten: identiteitskaart
Schaduwtemp.: 24°C
Deelnemers: min. 20, max. 42
Reisorganisator:
TUI – verg. nr. 1051
Vluchten (onder voorbehoud):
Brussel 14.05 u. – Varna 18.25 u.
Varna 19.00 u. – Brussel 21.20 u.
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all

inclus

ive

Spanje COSTA DE ALMERÍA

€876

BEST SABINAL ****

Teenslippers aan en zonnebril
op. Hotel Best Sabinal is een
heerlijk vakantieadres in
Roquetas de Mar. Dat kan
ook niet anders met zo’n
mooi strand en promenade
voor de deur. In de omgeving
vind je heel wat winkeltjes,
restaurants en bars. Zodra je
de gordijnen opentrekt, vallen
de zonnestralen je hotelkamer
binnen. Wat zijn de plannen
voor vandaag? Lekker lui
op een ligbed met de zon op
je huid, liever een middagje
spa of zoek je de Spaanse
gezelligheid op in het centrum?
Geliefd hotel bij de Belgen.

Toeslag
singlekamer: € 199

Ligging: direct aan het fijne kiezelstrand • in het centrum van
de urbanisatie Roquetas de Mar • 40 km van de luchthaven
Almería.
Kamers: dubbelkamer superior met lateraal zeezicht • badkamer met bad/douche en haardroger • parket of tegelvloer •
centrale airco • telefoon • satelliet-tv • gratis wifi • safe (waarborg) • balkon • tweepersoonskamer voor alleengebruik (geen
lateraal zeezicht).
Faciliteiten: speelzaal • gratis wifi in een deel van het resort.
Bars en restaurants: restaurant (maaltijden in buffetvorm) •
snackbar • salonbar • snacks (sandwiches, chips, hotdogs,
11-16u.) • selectie van lokale dranken (10.30-23.30 u.) • gebak,
merkijsjes, champagne, schuimwijnen, cocktails, merkwijnen en
merkbieren zijn te betalen.
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad met ligweide • terras
met gratis ligzetels aan zwembad • gratis: tafeltennis, fitness •
animatie en livemuziek, dans en shows (1x/week flamencoshow) • betalend: biljart, spacentrum met klein relaxbad,
sauna, Turks bad en bubbelbad.

28/9 tot 8/10/2019 (11 d./10 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Málaga
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 10 nachten in hotel Best Sabinal 4*
• Dubbelkamer met lateraal zeezicht
• Singlekamer met landzicht
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 11,95
Reisdocumenten: identiteitskaart
Schaduwtemp.: 24°C
Deelnemers: min. 20, max. 45
Reisorganisator:
TUI – verg. nr. 1051
Vluchten (onder voorbehoud):
Brussel 06.00 u. – Málaga 09.10 u.
Málaga 09.35 u. – Brussel 12.35 u.
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PORTUGAL ALGARVE
RIU GUARANA ****

all

inclus

ive

Het prachtig zandstrand van Praia da Falésia ligt verborgen achter
een klif met roodachtige tinten. Behalve de prachtige stranden
beschikt de Algarve over spectaculaire kliffen en weergaloze
zonsondergangen. Ook de dorpen van de Algarve, zowel aan
de kust als in het binnenland, zijn zeker de moeite waard om
te bezoeken. Breng een bezoek aan de Marina de Vilamoura,
Albufeira, Loulé, Alte, Sagres en Faro, de hoofdstad van de Algarve.
Hier vind je oneindige wandelmogelijkheden.
Ligging: in Olhos D’agua • op 15 min. wandelen
van het Praia da Falésia-strand (bereikbaar via
trappen) • op 300 m van winkeltjes, bars en
restaurants • 8 km van Albufeira • 35 km van
de luchthaven in Faro.
Kamers: badkamer met douche in bad en
haardroger • houten vloer • centrale airco •
telefoon • satelliet-tv • koelkast • safe (gratis)
• wifi (gratis) • balkon • één persoon in dubbele kamer (type 29).
Faciliteiten: wifi (gratis) in een deel van het
resort • internethoek (te betalen).
Restaurants en bars: hoofdrestaurant met terras • Aziatisch restaurant • restaurant aan
zwembad/themarestaurant • salonbar met terras • poolbar • gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking • continentaal ontbijt/snack •
middagmaal: buffet met showcooking en des-

serts, lichte maaltijden • koffiebreak • avondmaal: buffetten en gerechten die à-la-minute
worden bereid, buffet met voorgerechten en
desserten, showcookinggerechten, vegetarische gerechten • themabuffet (2x/week) •
alternatief avondmaal: afwisselend Aziatische
keuken of grill • selectie van nationale dranken tot 24u.
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden
(waarvan 1 met bubbelbad) en zonneterras •
gratis ligzetels, parasols en handdoeken (mits
waarborg) aan het zwembad • activiteiten in
het RiuArt atelier (open volgens bezetting) •
beachvolley, tennis • sauna en bubbelbad •
groepsfitnessactiviteiten in de RIUFit-zone •
animatie overdag en ’s avonds shows of livemuziek • betalend: spacentrum met schoonheidsbehandelingen, massages en stoombad.

€1119

Toeslag singlekamer:
€ 344

3 tot 13/10/2019 (11 d./10 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Faro
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 9 nachten in hotel Riu Guarana 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 12,66
Reisdocumenten: identiteitskaart
Schaduwtemp.: 23°C
Deelnemers: min. 20, max. 35
Reisorganisator:
TUI – verg. nr. 1051
Vluchten (onder voorbehoud):
Brussel 06.00 u. – Faro 08.20 u.
Faro 16.40 u. – Brussel 20.50 u.
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adults only

RHODOS

all

Rhodos Horizon Resort ****
Het eiland Rhodos maakt deel
uit van Dodekanesos en is een
van de grootste eilanden van
Griekenland. De vele bergen
op Rhodos herbergen een
prachtige natuur maar ook
diverse mooie steden zorgen
voor vele hoogtepunten
tijdens je vakantie op Rhodos.
Met name Rhodos-stad, de
hoofdstad van Rhodos, is
een van de mooiste steden
van het hele Middellandse
Zeegebied. Het oude centrum
is één grote burcht, gebouwd
door de hospitaalridders.
Monumentale gebouwen,
zoals het Grootmeesterpaleis
getuigen nog van deze periode
toen de Orde van Malta het
voor het zeggen had. Bewandel
de kronkelige straten of ontdek
de mooie winkels in het nieuwe
deel van Rhodos-stad.

inclus

ive

Het volledig gerenoveerde Rhodos Horizon Resort telt 391
kamers die verspreid zijn over twee gebouwen. Het hotel ligt
op slechts een boogscheut van het strand dat je kan bereiken
via een tunnel. Ook het levendige stadscentrum is vlakbij.
Binnenshuis wordt de rust bewaard, want het hotel ontvangt
gasten vanaf 16 jaar.
Ligging: op 75 m van het zandstrand, via tunnel • 400 m van
het centrum van Rhodos-stad • 900 m van de oude binnenstand van Rhodos-stad • 12 km van luchthaven van Rhodos.
Kamers: superieure kamers met zeezicht (type 23) • badkamer
met bad/douche en haardroger • tegelvloer • airco • telefoon •
wifi (gratis) • satelliet-tv • minibar (gratis bij aankomst), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon.
Faciliteiten: wifi (gratis) in het hele resort.
Bars en restaurants: hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking) • à-la-carterestaurant • deftige kledij
gewenst in de restaurants • bar, pool/snackbar, beachbar • Allin: laat ontbijt (10-11 u.) • 1x/verblijf avondmaal in à-la-carterestaurant • 2x/week thema-avond • snacks • ijsjes (10-18 u.) •
koffiebreak (16.30-17.30 u.) • middernachtsnacks (23-24 u.) •
selectie van lokale en internationale dranken (10-23 u.).
Sport en ontspanning: 3 zoetwaterzwembaden met zonneterras
• gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand •
gratis handdoekenservice (waarborg) • gratis: tennis, tafeltennis, darts, fitness, sauna (1x/week) • animatie.

€921

Toeslag
singlekamer: € 139

11 tot 20/10/2019 (10 d./9 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Rhodos
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 9 nachten in hotel Rhodos Horizon
Resort 4*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,08
Reisdocumenten: identiteitskaart
Schaduwtemp.: 25°C
Deelnemers: min. 25, max. 45
Reisorganisator:
TUI – verg. nr. 1051
Vluchten (onder voorbehoud)
Brussel 06.00 u. – Rhodos 11.00 u.
Rhodos 21.05 u. – Brussel 00.15 u.
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adults only

Tunesië Djerba

TUI BLUE PALM BEACH PALACE *****

all

inclus

ive

Palm Beach Palace, met een betoverende Arabische architectuur, is
een luxueuze oase te midden van een weelderige tuin en grenzend
aan een prachtig zandstrand. Hier zijn plezier en gezelligheid
verheven tot een ware levenskunst. Relaxen aan het binnen- of
buitenzwembad, alle stress vergeten in het spacentrum... Ideaal
voor een rustvakantie in alle luxe.
Ligging: direct aan het zandstrand • 4 km van het centrum van
Midoun • 15 km van Houmt Souk • 25 km van de luchthaven van
Djerba.
Kamers: tuinzicht • badkamer met douche in bad en haardroger
• marmeren vloer • telefoon • wifi (gratis) • hoofdkussenservice
(gratis) • satelliet-tv • koelkast (gevuld met water) • balkon •
één persoon in dubbele kamer (type 29).
Faciliteiten: kapsalon • shop • wasservice • roomservice • gratis
wifi in het hele resort.
Bars en restaurants: hoofdrestaurant (buffet) met terras, internationale keuken en thema-avonden • à-la-carterestaurant (1x/
verblijf) • barbecuerestaurant (1x/verblijf) • Moors café • snackbar • 2 poolbars, beachbar en bar • alle maaltijden in buffetvorm • laat ontbijt (tot 11u.) • snacks (24/24u) • koffiebreak •
selectie van lokale dranken (10-24u.).
Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad en relaxzwembad •
gratis ligzetels aan zwembaden en het strand • gratis handdoekenservice • overdekt zwembad • gratis: fitness, beachvolleybal, darts, tafeltennis • animatie overdag en ’s avonds shows
en livemuziek • betalend: spacentrum met schoonheidsbehandelingen, massages, hamam.

€732
Toeslag
singlekamer: € 188

15 tot 22/10/2019 (8 d./7 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Djerba
• 20 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 7 nachten in hotel Palm Beach
Palace 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Verblijftaksen: 21 TND/pers.
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 14,09
Reisdocumenten: identiteitskaart
Schaduwtemp.: 24°C
Deelnemers: min. 20, max. 30
Reisorganisator:
TUI – verg. nr. 1051
Vluchten (onder voorbehoud):
Brussel 06.00 u. – Djerba 08.20 u.
Djerba 09.00 u. – Brussel 13.25 u.
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all

TURKIJE lara

inclus

ive

€1599
Toeslag
singlekamer: € 255

LARA Barut COLLECTION *****
In dit klassehotel heerst
een supermentaliteit.
Buitengewoon lekker eten, rust
in de tuin, verwenning in de spa
met zachte muziek en milde
aroma’s, modern ingerichte
kamers, zeer vriendelijk
personeel, topkwaliteit dus!
De Barut-keten viert in 2021 zijn
50-jarig bestaan en speciaal
daarvoor werd het Barut
Collection concept voorgesteld.
Zo geniet je nog meer van
je vakantie dankzij een
uitgebreider drankenmenu met
zowel lokale als internationale
dranken, onbeperkte toegang
tot de à-la-carterestaurants en
zoveel meer.

Ligging: direct aan het zandstrand met een apart ‘adults only’gedeelte • 12 km van Antalya • bushalte op 100 m • 10 km van
de luchthaven van Antalya.
Kamers: luxekamers in het hoofdgebouw met lateraal zeezicht
• badkamer met douche, haardroger, badjas en slippers • parketvloer • airco/verwarming • hoofdkussenservice (gratis) •
telefoon • wifi (gratis) • satelliet-tv • minibar (gratis) • koffieen theefaciliteiten • safe (gratis) • balkon.
Faciliteiten: kapsalon • schoonheidssalon • nightclub • cinema •
shops • paviljoentjes aan het strand • wasservice • roomservice
(24/24u.) • wifi (gratis) in het hele resort.
Bars en restaurants: hoofdrestaurant met terras (maaltijden in
buffetvorm, veganistische en glutenvrije hoekjes) • à-la-carterestaurants: barbecue, visgerechten, sushi, pizzeria, mediterrane, Turkse, regionale en internationale keuken • verschillende
bars • deftige kledij gewenst in de restaurants • All-in: ontbijt,
laat ontbijt, middag-en avondmaal in buffetvorm • à-la-carteontbijt (in het regionaal restaurant) • à-la-cartemiddagmaal (in
het internationaal restaurant) • -à-la-carte-avondmaal (onbeperkt) • patisserie (10-18 u.) • Gözleme (12-15 u.) • snacks (12.3017 u.) • middernachtbuffet (24-1 u.) • selectie van lokale en
internationale dranken (24/24 u.) • minibar (elke dag bijgevuld
met water, frisdrank, fruitsap en bier).
Sport en ontspanning: 3 zoetwaterzwembaden • aquaparkzwembad • gratis ligzetels, matrassen en parasols aan het
zwembad en het strand • gratis handdoekenservice • overdekt
zoutwaterzwembad (in het spacentrum) • gratis: tennis, squash,
beachvolley, tafeltennis, volleybal, minivoetbal, basketbal,
minigolf, badminton, darts, schaken • fitness, gym, step aerobic, joggingparcours, Turks bad, sauna • fitnesszone in openlucht met o.a. zumba en yoga • nightclub en cinema • animatie
• betalend: tennis (met verlichting), tennislessen, biljart, spaen thalassocentrum met massages, peelings en verzorgingen.
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6 tot 27/11/2019 (22 d./21 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Antalya
• 30 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 21 nachten in hotel Barut Lara 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Visum (± € 21)
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,93
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 (nog niet gekend)

Turkije Side

Barut ARUM COLLECTION *****

all

inclus

ive

Barut staat voor klasse, overheerlijke gerechten en een goede
sfeer. Het hotel is ideaal gelegen aan een mooi privéstrand, met
winkeltjes in de buurt en ook Side ligt vlakbij. Het geknipte hotel
dus voor wandelaars! Arum Barut Collection heeft een trouw,
Europees clientèle. De Barut-keten viert in 2021 zijn 50-jarig bestaan
en speciaal daarvoor werd het Barut Collection concept voorgesteld.
Zo geniet je nog meer van je vakantie dankzij een uitgebreider
drankenmenu met zowel lokale als internationale dranken,
onbeperkte toegang tot de à-la-carterestaurants en zoveel meer.
Ligging: direct aan het brede privézandstrand
met apart ‘adults only’ gedeelte • shops in de
buurt van het hotel • 3 km van het centrum
van Side • 8 km van Manavgat • dolmus op 200
m (betalend) • taxihalte aan het hotel • 65 km
van de luchthaven van Antalya.
Kamers: superieure kamer in het hoofdgebouw
met landzicht (type 20) • superieure kamer aan
de zwembadzijde in het hoofdgebouw (type
22) • één persoon in superieure kamer in het
hoofdgebouw met landzicht (type 29) • badkamer met douche, haardroger, badjas, slippers •
laminaatvloer • centrale airco • gratis hoofdkussenservice • satelliet-tv • telefoon • gratis
wifi • gratis safe • gratis minibar (elke dag bijgevuld met water, fruitsap, frisdranken en
bier) • koffie- en theefaciliteiten • fruit op de
kamer bij aankomst.
Faciliteiten: kapsalon • winkeltjes • schoonheidssalon • wasservice • roomservice • gratis
wifi in het hele resort.
Restaurants en bars: hoofdrestaurant met ter-

ras (maaltijden in buffetvorm, veganistische
en glutenvrije hoekjes) • à-la-carterestaurants:
internationaal, Aziatisch en Turks • verschillende bars • all-in: ontbijt en laat ontbijt (1010.30u.) • à-la-carte-ontbijt, à-la-carte-avondmaal (onbeperkt) • sandwiches (11-16u.) •
patisserie (12-17u.) • ijsjes (11-17u.) • snacks (1216u.) • Gözleme (11.30-16u.) • middernachtsnacks (24-2u.) • selectie van lokale en
internationale dranken (24/24u.) • lange broek
gewenst voor de heren tijdens het avondmaal.
Sport en ontspanning: 2 zoetwaterzwembaden
met zonneterras • gratis ligzetels, matrassen
en parasols aan zwembad en strand • gratis
handdoekenservice • binnenzwembad (in het
spacentrum) • gratis: tennis (overdag en met
verlichting), tennismateriaal, beachvolley,
waterpolo, tafeltennis, darts, minigolf, fitness,
step, aerobics, gym, Turks bad en sauna • animatie overdag en ’s avonds • betalend: biljart,
spacentrum met bubbelbad, peelings, massages en verzorgingen, watersporten.

Dubbel landzijde:

€ 1799

Dubbel
zwembadzijde:

€ 2098

Single landzijde:

€ 2164

10/11 tot 8/12/2019 (29 d./28 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Antalya
• 30 kg bagage en 10 kg handbagage
• Transfers luchthaven-hotel
• 28 nachten in hotel Barut Arum 5*
• All inclusive
• DVV annulerings- en ongevallenverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Visum (± € 21)
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 17,93
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 (nog niet gekend)
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ARDENNEN

Fietstocht ten zuiden van Samber & Maas
Onder de deskundige begeleiding van Kristien Hansebout, coauteur van het ‘Groot fietsboek Wallonië’, verken je tijdens deze
gevarieerde tocht de streek ten zuiden van Samber en Maas. Je
fietst door de vallei van de Haute Meuse en de Samber en langs
het grootste merencomplex van België. Je passeert charmante
steden met een rijke geschiedenis. Er is voldoende tijd voor
bezienswaardigheden en om oeverloos te genieten van eindeloze
natuurpracht. Het traject is opgedeeld in 5 dagtochten.
PROGRAMMA
Dag 1 Dinant > Hastière >
Nismes (42 km)
Je fietst van Dinant richting
Hastière. Je passeert aan het
kasteel van Freÿr, vooral
bekend voor zijn lusthof en
prachtige Franse tuin met
eeuwenoude sinaasappelbomen. Wat verder ligt Waulsort,
een mooi dorp met oude
charmante villa’s en hotels uit
lang vervlogen tijden. Hier
steek je de Maas over via het
oudste handmatige overzetbootje van Wallonië of via de
sluis. Je meandert op de tonen
van de rivier tot in Hastière.
Hier verlaat je het jaagpad
langs de Maas.
Je fietst op een oude spoorlijn
richting Mariembourg. Het is
er heel rustig en de natuur is
er weelderig. Het is even klimmen om in Treignes aan te
komen, maar jouw inspanningen worden rijkelijk beloond
wanneer je in Treignes aankomt. Hier ga je aan boord
van een nostalgisch treintje.
Je spoort op een gezapig

mooie kasteel van de Prinsen
van Chimay. Op het marktplein
kan je genieten van een oververdiend trappistenbiertje om
daarna gezwind verder te fietsen door de Laars van
Henegouwen, een wondermooie streek die ongekend en
onbemind is.
Je verlaat Chimay via de RAVeL
Lijn 109/2 tot in Froidchapelle.
Hier volg je de ‘Véloroutes des
Lacs’, een licht heuvelachtig
traject langs de ‘Meren van
l’Eau d’Heure’. Het grootste
merencomplex van België telt
maar liefst 70 km grillige
oevers. Je peddelt langs baaien met dobberende zeilbootjes en romantische strandjes.
Je logeert in het Golden Lakes
Village dat prachtig gelegen is
aan de oevers van het meer.
Misschien heb je na zoveel
schoonheid nood aan een
frisse duik? Of verkies je een
bezoek aan de stuwdam, waar
je in de buik van de dam wandelt om daarna vanuit de
toren te genieten van een
360° zicht op de omgeving?
Overnachting in hotel Golden
Lakes Village in Lacs de l’Eau
d’heure.

tempo naar Nismes (met jouw
fiets mee aan boord), dwars
door de vallei van de Viroin,
een van de meest pittoreske
valleien van België. In dit
natuurpark wisselen wilde
rotsachtige landschappen af
met immense wouden.
Je logeert in Nismes, een
gezellig dorp met een geologisch wonder: de ‘Fondry des
Chiens’, een natuurlijke kloof
in een wirwar van door erosie
gebeeldhouwde rotsblokken.
Overnachting in hotel La
Calestienne in Nismes.
Dag 2 Nismes > Chimay >
Froidchapelle > Lacs de l’Eau
d’Heure (± 46 km)
Je rijdt via landelijke, licht
heuvelachtige wegen naar
Chimay. Onderweg laad je
even de figuurlijke batterijen
op in het lieflijke Lompret,
een van de mooiste dorpjes
van Wallonië. In de
Prinsenstad Chimay flirt het
verleden met het heden. Je
ziet de Collegiale kerk met zijn
bolvormige klokkentoren van
ver staan en er is ook het

Dag 3 Lacs de l’Eau d’Heure >
Charleroi (48 km)
Vandaag wordt een dag vol
contrasten, met een combinatie van natuur, geschiedenis,
religie en industriële archeologie. Je rijdt via Boussu-les-
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Walcourt naar de RAVeL van
de Samber. Je stopt in Thuin,
een middeleeuws stadje, dat
bekend is voor zijn hangende
tuinen en belfort (Unesco
Werelderfgoed). Je passeert
het ontdekkingscentrum van
Vicinal, een mini-museum met
enkele oude trammetjes en
treinen. De Samber was ooit
een belangrijke verkeersader,
maar daar merk je tegenwoordig niet veel meer van. De tijd
is er blijven stilstaan.
Je rijdt langs enkele schilderachtige sluizen in een weelderige natuur. Tot je plots oog in
oog staat met de mysterieuze
ruïnes van de cisterciënzerabdij van Aulne. De abdij heeft
haar bijnaam ‘Aulne la Riche’
eeuwenlang alle eer aan
gedaan tot ze in 1794 grotendeels vernield werd. Je kan
even bekomen in de middeleeuwse kelders van de abdij
om daarna richting Charleroi
te rijden. Het landschap verandert.
Plots doemen oude fabrieken
en terrils voor je op. Charleroi
is meer dan ooit een stad met
twee gezichten. Het is de
bakermat van de stripverhalen
en fotografie. Je fietst de stad
in langs de mooi gerenoveerde kade, Quai10. Het is een
hippe plaats met leuke terrasjes.
Overnachting in hotel Ibis
Centre Gare in Charleroi.

Dag 4 Charleroi > Maredret
(± 40 km)
In de voormiddag neem je de
tijd om Charleroi te bezoeken.
Wist je trouwens dat Charleroi
4 UnescoWerelderfgoedpluimen op zijn
hoed wist te steken: het belfort, zijn klokkentoren, het
‘Bois du Cazier’ en ook de
marsen ‘Entre-Sambre-etMeuse’. Ook de prachtige
‘Passage de la Bourse’, een
overdekte winkelgalerij, loont
de moeite. Wie dus de tijd
neemt, ontdekt achter de
roestige façades gezellige en
interessante plekjes.
Je vertrekt in de vroege
namiddag. Tijdens het eerste
deel van je tocht vertoef je
nog in industriële sferen. Je
rijdt langs de Samber tot in
Tamines. Via een kort verbindingsstuk bereik je de RAVeL
van de Molignée, een van de
allermooiste fietstrajecten
van België. Je rijdt tussen de
velden en boomgaarden.
Onderweg passeer je het meer
van Bambois, een leuke plek
om even de batterijen op te
laden. Via Mettet daal je af
naar het vrolijk kabbelende
riviertje Molignée. Het fietspad kronkelt zich tussen steile
rotswanden, over een aantal
spectaculaire viaducten en
door een paar tunnels. Je
logeert in Maredret, bekend
voor zijn benedictijnerklooster
en ambachtslui.
Overnachting in hotel River
Lodge Insolite in Maredret.
Dag 5 Maredret > Dinant
(± 25 km)
Je verkent verder de pittoreske RAVeL van de Molignée,
met een eerste stop aan de
abdij van Maredsous. Je passeert ook Sosoye, een van de
mooiste dorpjes van Wallonië.
Je verlaat daarna de RAVeL om
te genieten van de indrukwekkende ruïnes van het kasteel
van Montaigle, bovenop een
steile rots.
In Anhée kom je aan de RAVeL

€670

Toeslag singlekamer:
€ 210

3 tot 7/7/2019 (5 d./4 n.)
Inbegrepen
• 4 nachten in vermelde hotels
(of gelijkwaardig)
• Halfpension
• Opbergen van de fietsen in hotels
• Bagagevervoer naar de hotels
• Treinritje Treignes-Nismes
• Toegangsgelden geplande bezoeken
• KBC annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering
• Begeleiding door Kristien Hansebout
van Parcours
het kasteel naar beneden
gegooid hebben. ‘Les trois
dames de Crèvecoeur’ stierven liever dan in de handen
van de vijand te vallen.
Einde van je fietsreis.

van de Maas. Vlak voor Dinant
ligt Bouvignes, waar je een
duik in de rijke geschiedenis
neemt. Het was ooit een rijke
stad met meer dan 250 koperslagers en een eigen militie. In
1554 werd Bouvignes geplunderd en verwoest. Men vertelt
er graag de legende van de
drie dames die zich toen van

Programma kan wijzigen volgens plaatselijke omstandigheden. De begeleidster heeft
het laatste woord.

Niet inbegrepen
Middagmalen en dranken
Eigen vervoer Dinant h/t
Deelnemers: min. 16, max. 8 kamers
Reisorganisator:
Omnia Travel - verg. nr. A1121

OPTIONEEL
Overnachting in Dinant, dag voor de start van de fietsreis.
Hotel La Merveilleuse in Dinant (www.lamerveilleuse.be), in halfpension, inclusief bezoek &
degustatie Leffe. Prijs op aanvraag.
Je logeert boven op de heuvel in een vroeger slotklooster voor dominicanenzusters. Het
gebouw in neogotische stijl is volledig gerenoveerd. Je kan er het interactieve Leffemuseum
bezoeken, waar je alles leert over het beroemde bier en het leven van de monniken. Natuurlijk
kan een degustatie niet ontbreken!
FIETSHUUR
Voor wie geen eigen fiets heeft, is er ook mogelijkheid om op voorhand een fiets te huren.
Prijzen en voorwaarden te verkrijgen op aanvraag.
Richtprijzen zijn: • stadsfiets: € 110 (voor 6 dagen)
		• e-bike: € 195 (voor 6 dagen)
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VERENIGD IERLAND

‘Céad Mile Failte’ of ‘Duizendmaal Welkom’ in Ierland!

De lofzangen op Ierland zijn veelvoudig maar terecht. Materiële rijkdom is relatief, maar groene
weiden die overvloeien van melk en honing zijn er nog altijd. De Atlantische Oceaan is alom
tegenwoordig en brengt gestaag de wolken aan die de zon doorprikt in een weelde van gloed en
kleur. En de Ieren zelf zijn vriendelijk en vredelievend, ondanks hun eeuwenlange strijd voor recht
en vrijheid.

PROGRAMMA
Dag 1 Brussel > Belfast (160 km)
10.20 uur: vertrek vlucht van
Zaventem naar Dublin.
11.05 uur: aankomst in Dublin
en rit naar Belfast met
onderweg bezoek aan de
Keltische grafheuvels uit het
neolithische tijdperk van Brú
na Boínne, die rond het jaar
860 door de Vikingen leeggeplunderd werden.
Overnachting in Holiday Inn
City Centre 4* in Belfast (2 n.).
Dag 2 Belfast
Volledige dag bezoek aan
Belfast. In Belfast, een stad
opgedeeld in 4 kwartieren:
Titanic, Cathedral, Queen’s en
Gaeltacht, word je verwend
door een brede waaier aan
bezienswaardigheden. Je
maakt, onder begeleiding van
een plaatselijke gids, een
stadsrondrit waarbij je WestBelfast bezoekt met o.a. de
muurschilderingen van
Shankhill en Falls Road, het
Bobby Sands Memorial Mural
en Clonard Monastery. En dan
is er de Titanic… het legenda-

geleden. Onderweg bezoek je
de romantische kasteelruïne
van Dunluce Castle, die
balanceert op de rand van
een basalten klif.
Overnachting in Hotel
Maldron 4* in Derry.

rische cruiseschip dat
gebouwd is op de scheepswerven van Belfast. Een eeuw
na de tewaterlating en ondergang is ‘s werelds grootste
Titanicmuseum ingehuldigd,
waar je bij een bezoek zowel
de bouw, de reis als de laatste momenten aan den lijve
ondervindt. Je bezoekt ook
het droogdok waar het schip
werd gebouwd. Overnachting
in Belfast.

Dag 4 Derry > Enniskillen
(100 km)
In de county Tyrone, de
grootste van Noord-Ierland,
bezoek je het Ulster American
Folk Park, dat een kleurrijk en
levendig beeld geeft van het
verleden van 8000 v.C. tot de
17de eeuw aan de hand van
levensechte reconstructies.
In de namiddag bezoek je de
levendige stad Enniskillen
met de Buttermarket, een
verzameling winkeltjes waar
ambachtslieden hun producten maken en verkopen. Je
ziet er tevens het middeleeuwse Enniskillen Castle,
prachtig gelegen aan de
oever van de rivier de Erne.
Nadien breng je met de
waterbus een bezoek aan de
kloosternederzetting van
Devenish Island. Onderweg
kan je aan de oevers van

Dag 3 Belfast > Derry (180 km)
Rit naar Derry. Ten noorden
van Belfast wandel je over de
Carrick-a-Rede, een touwbrug
die boven een 24 meter diepe
kloof bengelt, en bekom je
van deze exploten in de oudste legale whiskeystokerij ter
wereld in Bushmills. Vlak bij
de kustlijn van Antrim, kan je
de imposante Giant’s
Causeway, een werelderfgoedsite en natuurwonder,
terugvinden. Dit reuzenpad,
bestaande uit veelhoekige
kolommen van gelaagd
basalt, werd gevormd uit de
restanten van vulkanische
uitbarstingen duizenden jaren
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Lough Erne fraaie kastelen
zien. Overnachting in The
Enniskillen Hotel 4* in
Enniskillen.
Dag 5 Enniskillen > Galway
(210 km)
Via het idyllische kuststadje
Sligo rit naar Galway, een
levendige handels-, universiteit-, haven- en vissersstad.
Avondmaal en overnachting
in The Western Hotel Galway
3* (2 n.).
Dag 6 Connemara
Dagexcursie naar de
Connemara, een bergachtige,
ruige en desolate streek waar
nog steeds wilde pony’s rondlopen. De streek heeft een
grote aantrekkingskracht
door zijn ongereptheid en
ongelofelijke schoonheid. Het
land lijkt aan de westkust
vanuit de oceaan langzaam
omhoog te rijzen en vormt de
bergketen van ‘the Twelve
Pins’. Hoe hoger het landschap, hoe mooier de kleurschakeringen. In deze streek
ontmoet je meer schapen,
paarden en ezels dan mensen. Hier vind je de Kylemore
Abbey, het enige benedictinessenklooster in de Ierse
republiek. Zij is prachtig gelegen op een bergflank met
zicht op het meer. Er was een
kostschool met wereldfaam.
Overnachting in The Western
Hotel Galway 3*.

€1985
Dag 7 Galway > Adare (185 km)
Je rijdt door het merkwaardige maanlandschap van de
‘Burren’, een uniek gebied van
kale kalkstenen heuvels en
terrassen waar zowel mediterrane als alpine planten
naast elkaar bloeien. De rivieren zijn er onder de grond
verdwenen en vormen een
uitgebreid grottenstelsel. Het
hoogtepunt zijn ongetwijfeld
de majestueuze en indrukwekkende Cliffs of Moher;
klippen die een natuurlijke
bescherming vormen tegen
het geweld van de beukende
golven van de woeste
Atlantische Oceaan, en die
beschouwd worden als een
achtste wereldwonder.
Daarna bezoek aan Bunratty
Castle, de meest typische
middeleeuwse burcht in
Ierland. Overnachting in
Adare in Dunraven Arms Hotel
4* (2 n.).
Dag 8 Dingle (280 km)
Excursie vanuit jouw hotel
naar het fabelachtige Dingle
schiereiland waar je de verlaten Blasket Islands kan zien.
In het Blasket Centre krijg je
een fantastisch beeld van het
leven van de bewoners van
de Blaskets die in 1953 werden geëvacueerd.
Overnachting in Adare in
Dunraven Arms Hotel 4*.

Dag 9 Adare > Dublin (240 km)
Vertrek vanuit Adare naar
Dublin. Onderweg bezoek je
een van de meest merkwaardige plaatsen van Ierland:
Rock of Cashel. Als uit het
niets rijst plotseling uit de
vruchtbare vlakte van
Tipperary een rotsachtige
heuvel. Bovenop de hoge rots
vol brokken steen ligt het
ommuurde, historische complex van ruïnes. Ooit was dit
het paleis van de koningen
van Ierland. Bij aankomst in
Dublin een eerste verkennend
stadsbezoek. Overnachting in
Academy Plaza Hotel 3* (2 n.).

is dat de warme intimiteit van
Dublin niet verloren is gegaan
maar nog steeds voortleeft in
de mooie brede straten,
knusse pleintjes en gezellige
pubs en restaurants. Je
bezoekt o.a. de St.-Patricks
Cathedral, Christ Church,
Merrion Square... In de
namiddag vrije tijd in de stad.
Overnachting in Academy
Plaza Hotel 3*.
Dag 11 Dublin > Brussel
In de ochtend check-out en
afgifte van de bagage. Bezoek
aan Trinity College dat het
Book of Kells herbergt. In dit
fraai manuscript uit de 9de
eeuw staan de vier evangeliën in het Latijn opgeschreven.
In de namiddag transfer naar
de luchthaven voor de terugvlucht.
18.35 uur: terugvlucht van
Dublin naar Zaventem.
21.15 uur: aankomst in
Zaventem.

Dag 10 Dublin
Bezoek aan Dublin, de hoofdstad van de Ierse Republiek,
waar je een uitgebreide
stadswandeling maakt met
een plaatselijke stadsgids. De
geschiedenis van deze stad is
doordrongen van glorie én
tragedie. Er zijn niet veel
Georgian huizen meer overgebleven, maar er zijn nog
genoeg bewijzen van de grandeur van deze stad. Belangrijk

(Programma, hotels en vluchturen steeds onder voorbehoud.)

Toeslag
singlekamer: € 530

19 tot 29/8/2019 (11 d./10 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Dublin met
Aer Lingus
• 10 nachten in vermelde hotels
of gelijkwaardig
• Rondreis in halfpension
• Privébus ter plaatse
• Vermelde uitstappen en bezoeken,
incl. entreegelden
• Plaatselijke gidsen waar nodig
• Fooien van gidsen en chauffeurs
• KBC annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering
• Begeleiding door Ierlandexpert,
Bart Vanthielen
Niet inbegrepen
• Middagmalen en dranken
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Bagagediensten in hotels
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 5,55
Reisdocumenten: identiteitskaart,
nog 3 maanden geldig
Schaduwtemp.: 21°C
Deelnemers: min. 15, max. 25
Reisorganisator:
Omnia Travel - verg. nr. A1121
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ARMENIE
Armenië is een land dat begint open te bloeien. Behalve kloosters en kerken met mooie fresco’s
zal je versteld staan van het prachtige landschap met het meer van Sevan en de Selim-bergpas.
Het land heeft een rijke geschiedenis met de boeiende museumstad Yeravan als voorbeeld. Laat
je verrassen door het indrukwekkende openluchtmuseum van Armenië tijdens deze complete en
afwisselende reis. Rondreis met verblijf in slechts vier hotels.
PROGRAMMA
Dag 1 Brussel > Yerevan
13.55 uur: vertrek vlucht van
Zaventem via Kiev naar
Yerevan.
23.50 uur: aankomst in
Yerevan en transfer naar het
Erebuni Hotel 3* voor overnachting (2 n.).
Dag 2 Geghrad & Yerevan
Daguitstap in de regio van
Yerevan.
Via de fotogenieke Avan-kloof
kom je in het groene plateau
van de Azatrivier. In deze
ongerepte plaats bezoek je
de wondermooie spelonkkerk
van Geghard (Unesco
Werelderfgoed), en de klassieke tempel van Garni.
Vlakbij bezichtig je ook het
natuurmonument ‘Symphony
of Stones’, een indrukwekkende basaltwand. In de namiddag stadsbezoek aan Yerevan
met o.a. het genocide-monument. Overnachting in het
Erebuni Hotel 3* in Yerevan.
Dag 3 Yerevan > Sisian
(240 km)
Vertrek vanuit Yerevan voor
bezoek aan Khor-Virap, een
bekend bedevaartsoord met

9de eeuw uit tot een theologisch wereldcentrum.
Terugkeer naar Sisian met
onderweg degustatie van de
plaatselijke honing en vruchtenconfituren en een bezoek
aan het enigmatische Zorats
Karer, het Stonehenge van
Armenië, een grafsite met wel
223 stenen die ook als observatorium dienst gedaan zouden hebben. Overnachting in
het Basen Hotel 3* in Sisian.

een klooster dat vergezichten
geeft over grootse vlaktes op
Turkije en de Araratberg. Wie
weet zie je de Ark van Noach...
Nadien bezoek je onderweg
de wondermooi gelegen 12de
eeuwse kloofkerk van
Noravank. In Areni degusteer
je de typische Armeense wijn.
Iets voor je aankomst in
Sisian bezichtig je de Shakiwaterval, de hoogste van
Armenië.
Overnachting in het Basen
Hotel 3* in Sisian (2 n.).
Dag 4 Khndzoresk & Tatev
(150 km)
’s Ochtends begeef je je naar
de regio van Goris waar je
eerst (via een lange hangbrug) het grottendorp
Khndzoresk bezoekt dat ooit
een van de meest invloedrijke
steden was en nog tot 1958
bewoond werd. Het bergplateau rond het dorpje Halidzor
levert adembenemende uitzichten op bergtoppen en –
kloven op. Je neemt de kabelbaan naar het klooster van
Tatev wat wonderbaarlijke
panorama’s oplevert. Het
prachtige klooster van Tatev
waarvan de kiem gelegd werd
in de 4de eeuw, groeide in de
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Dag 5 Sisian > Sevan (230 km)
Doorreis naar Sevan via de
Vardenyats/Selimpas (2400
m) met onderweg stop aan de
fotogenieke Orbelian caravanserai. Met de jeep rij je tot
aan het meer van de uitgedoofde Armaghanvulkaan.
Verder onderweg bezoek je
Noratus waar je de typisch
Armeense ‘chatsjkars’ ziet,
opstaande gedenktekens of
steles symmetrisch versierd
met rozetten en plantkundige
motieven en een centraal
kruis. In de namiddag bereik
je het prachtige Sevan-meer,
gelegen op een hoogte van
2000 m en ook wel ‘de smaragd van Armenië’ genoemd.
Overnachting in Lavash Hotel
3* in Sevan.

Dag 6 Sevan > Haghpat
(135 km)
’s Morgens bezoek je het heuvelklooster van Sevanavank
(240 treden wachten je op...).
Daarna rij je vanuit Sevan
naar het dorpje Dilijan voor
een bezoek aan ‘Oud Dilijan’,
een straat geheel in de stijl
van de 19de eeuw gebouwd
met winkeltjes en ambachtenateliers.
Van hieruit rij je verder naar
de regio van Lori die ook wel
het Zwitserland van Armenië
wordt genoemd. Onderweg
naar Haghpat maak je een
korte omweg naar het klooster van Akhtala, een waarlijk
onontdekt pareltje. Dit kleine
klooster heeft een van de
weinige kerken in Armenië die

in Georgische stijl gedecoreerd is met kleurrijke fresco’s. In de verte zie je de
kopermijnen van Alaverdi, een
reliek uit Sovjettijden.
Overnachting in Gayane Hotel
3* in Haghpat (2 n.).

Amberd, spectaculair én
romantisch gelegen op 2300
m boven zeeniveau met op de
achtergrond de
Aragatsbergen (4090 m), een
uitgedoofde vulkaan en de
hoogste berg van Armenië.
Afscheidsavondmaal in de
stad, met muzikale omlijsting.
Overnachting in het Erebuni
Hotel 3* in Yerevan.

Dag 7 Haghpat & Sanahin
In de voormiddag uitstap
naar Sanahin voor een bezoek
aan het klooster en aan het
museum gewijd aan de
gebroeders Mikoyan, beiden
uiterst belangrijk in de
Sovjettijd zij het in verschillende vakgebieden (mogelijkheid om dit deels als wandeling te doen vanuit Haghpat
naar het dorpje Akner via
Kayan Berd: max. 4 km/ 2u.
wandelen, eenvoudig tot
matig op enkele korte stukken). In de namiddag terugkeer naar Haghpat voor een
bezoek aan de Unesco
Werelderfgoedsite van het
klooster van Haghpat, idyllisch gelegen in de bosrijke
omgeving. Overnachting in
Gayane Hotel 3* in Haghpat.

Dag 9 Yerevan > België
In de voormiddag vrije tijd in
Yerevan.
15.30 uur: terugvlucht van
Yerevan naar Zaventem via
Kiev.
22.40 uur: aankomst in
Zaventem.
(Programma, hotels en vluchturen steeds onder voorbehoud.)

€1485
Toeslag
singlekamer: € 165

19 tot 27/9/2019 (9 d./8 n.)
Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Yerevan via
Kiev met Ukraine Airlines
• Privébus ter plaatse
• 8 nachten in vermelde hotels
of gelijkwaardig
• Rondreis in volpension (vanaf
ontbijt dag 2 tot ontbijt dag 9)
• 1 flesje water per dag
• Vermelde uitstappen en
bezoeken, incl. entreegelden
• Engelstalige gids
• KBC annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering
• OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Dranken
• Fooien
• Eventuele brandstof-, taks- of
veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 19,78

Dag 8 Haghpat > Yerevan
(170 km)
Rit naar Yerevan met onderweg bezoek aan het
Sagmosavank-klooster, een
van de mooiste van Armenië,
prachtig gelegen aan de
indrukwekkende kloof van de
Kasaghrivier. Daarna bezoek
aan het 7de eeuwse fort van

Reisdocumenten:
internationale reispas
Schaduwtemp.: 22°C
Deelnemers: min. 20, max. 25
Reisorganisator:
Omnia Travel - verg. nr. A1121

21

Kroatië
Kroatië, parel aan de Adriatische Zee, is ongeveer even groot als Nederland en België samen. Maak
kennis met dit land met duizend eilanden, charmante steden, met een wonderschone natuur zoals
de schitterende kristalheldere, blauwgroene meren en ook met een rijk cultureel erfgoed. Proef van
een voortreffelijke keuken en lekkere wijnen en van het goede leven aan de Dalmatische Kust.
PROGRAMMA
Dag 1 Brussel > Zagreb
9.45 uur: vertrek rechtstreekse vlucht van Zaventem naar
Zagreb.
11.30 uur: aankomst in Zagreb
en transfer naar het centrum
voor middagmaal.
In het oude centrum maak je
een stadswandeling door de
charmante straten en langs
het kleurrijke St. Marcusplein,
de impressionante kathedraal…

boottochtje. Middagmaal met
typische lokale gerechten.
Doorreis naar de Dalmatische
Kust tot Zadar, waar je het
Zeeorgel en de Groet aan de
Zon ziet, twee unieke monumenten. Avondmaal en overnachting in hotel Kolovare 4*
in Zadar.

Transfer naar het hotel
President 4* of Best Western
Stella 3* voor avondmaal en
overnachting in Zagreb.
Dag 2 Zagreb > Zadar
Vertrek naar het Nationaal
Park van de Plitvice-meren
(Unesco Natural
Werelderfgoedsite), een
opmerkelijke plaats waar 16
groenblauwe meren door
ontelbare watervallen met
elkaar verbonden zijn. Op het
grootste meer maak je een

Dag 3 Zadar > Split
In de voormiddag verken je
het stadscentrum van Zadar
en wandel je door de nauwe
straatjes van de oude stad.

Verder langs het bekende
Romeinse theater en de
mooie Byzantijnse kerken van
St. Donat, St. Francis en
St. Simon. Vervolgens verlaat
je de stad en op weg naar het
traditionele dorpje Pakovo
Selo kan je genieten van het
prachtige landschap. In
Pakovo Selo maak je kennis
met de Dalmatische cultuur,
je kan er tevens proeven van
de lokale gerookte ham
‘drniški pršut’. Middagmaal ter
plaatse. Je zet je trip verder
naar de historische stad
Šibenik, eveneens Unesco
Werelderfgoed. Via de
‘Jadranska magistrala’, de
kustweg langs baaien en met
opeenvolgende prachtige vergezichten, bereik je Split, de
grootste Dalmatische kuststad. Avondmaal en overnachting in hotel Jadran 3* in
Split.
Dag 4 Split
In Split, de belangrijkste
Kroatische en Dalmatische
havenstad, maak je een begeleide wandeling doorheen de
charmante oude stad en
bezoek je het Paleis van keizer Diocletianus. Na wat vrije
tijd in Split rij je naar Trogir,
een prachtig stadje dat eveneens op de Unesco
Werelderfgoedlijst staat. Je
maakt er een wandeling langs
de stadswallen en langs de
oude stenen paleizen, kloosters en kerken zoals de St.
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€1485
Toeslag
singlekamer: € 356

4 tot 11/10/2019 (8 d./7 n.)
Laurijns kathedraal met haar
prachtig Romaans portaal,
gecreëerd door de lokale
artiest Radovan. Middagmaal
ter plaatse. Terugkeer naar
Split voor avondmaal en overnachting in hotel Jadran 3*.
Dag 5 Split > Mostar
Vanuit Split doorreis naar
Bosnië & Herzegovina met als
eerste bezoek het bedevaartsoord, Medjugorje. Vrije
tijd en vrij middagmaal. In de
namiddag doorrit naar
Mostar. Bij aankomst stadsbezoek aan de binnenstad
van Mostar met de beroemde
Turkse boogbrug Stari Most.
Ook in Mostar is het oorlogsverleden nog tastbaar. De
indrukwekkende Mostar-brug
werd destijds volledig vernield, maar is inmiddels heropgebouwd. Tevens bezoek
aan de Karadjoz Bey moskee
en het Muslibegovic-huis.
Daarna kan je door de
Kujundziluk-bazaar kuieren.
Tijd voor souvenirs of voor
slenteren door de gezellige
winkelstraatjes, verfrissing
zoeken in de Neretva-rivier,
op een terrasje genieten van
de zon … Avondmaal en overnachting in hotel Eden 4* in
Mostar.
Dag 6 Mostar > Dubrovnik
Je keert terug naar Kroatië
maar bezoekt in Bosnië &
Herzegovina nog eerst
Počitelj, een prachtig stadje

dat na de bombardementen
tijdens de Bosnische oorlog
recent herbouwd is volgens
zijn oorspronkelijke oosterse
vorm en bouwstijl. Je zet je
zuidwaartse tocht verder
doorheen het prachtige heuvellandschap tot je de vruchtbare Neretva Delta bereikt.
Hier maak je een boottocht
op de vele kanalen die de
mandarijnboomgaarden doorkruisen. Middagmaal ter
plaatse (de lokale specialiteit
is een stoofpotje van paling
en kikker). Doorreis naar
Dubrovnik: ‘Wie het paradijs
op aarde zoekt, moet naar
Dubrovnik komen.’ (Bernard
Shaw). Dubrovnik is een van
de mooiste en best bewaarde
middeleeuwse steden van
Europa en werd ingeschreven
in het register van het
Cultureel Wereldpatrimonium
van de Unesco. Avondmaal en
overnachting in hotel Valamar
Club 3* in Dubrovnik.

door de omwalde, verkeersvrije stadskern met o.a. de
Pilepoort, de fontein van
Onofrio, het Sponza-paleis en
het klooster. Vrij middagmaal
en vrije tijd in de namiddag.
Avondmaal en overnachting
in hotel Valamar Club 3* in
Dubrovnik.
Dag 8 Dubrovnik - Brussel
In de voormiddag hou je nog
even halt in een knap kuststadje: Cavtat. Je wandelt hier
langs de gezellige promenade, gevolgd door een lichte
lunch. Transfer naar de luchthaven.
16.20 uur: terugvlucht van
Dubrovnik naar Zaventem via
Zagreb.
19.45 uur: aankomst in
Zaventem.
(Programma en vluchturen
steeds onder voorbehoud.)

Dag 7 Dubrovnik
Vandaag bezoek je de wonderbaarlijke binnenstad van
Dubrovnik. Een perfecte start
van de dag is een ochtendwandeling in deze ‘Parel van
de Adriatische Zee’. Van de
12de tot de 19de eeuw was
Dubrovnik, naast Venetië, niet
alleen de machtigste stadsstaat en havenstad, maar ook
het belangrijkste culturele
centrum van de Adriatische
Zee. Je gaat op verkenning

Inbegrepen
• Vluchten Brussel-Zagreb en
Dubrovnik-Zagreb-Brussel met
Croatian Airlines
• 7 nachten in vermelde hotels
of gelijkwaardig in halfpension
• 5 middagmalen (niet op dag 5
en 7) + 1 lichte lunch dag 8
• Privébus ter plaatse
• Entreegelden voor:
• Plitvice
• Dioclecian Palace Split
• Franscican klooster Dubrovnik
• Boottocht Nervetva
• Hamproevertje
• Oesterproeverij
• Engelstalige gids
(Nederlandstalige indien
beschikbaar)
• Gebruik van audiofonen
• KBC annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering•
OKRA-begeleiding
Niet inbegrepen
• Middagmalen op dag 5 en 7,
dranken
• Maaltijden tijdens de vluchten
• Fooien
• Eventuele brandstof-,
taks- of veiligheidstoeslagen
• CO2-compensatie: € 8,54
Reisdocumenten: internationale
reispas (Mostar)
Schaduwtemp.: 21°C
Deelnemers: min. 15, max. 25
Reisorganisator:
Omnia Travel - verg. nr. A1121
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OKRA-REIZEN voor 55+’ers
vijf ijzersterke troeven
1

2

3

UITZONDERLIJKE REISBEGELEIDERS

VOOR ELK WAT WILS

GEINTERESSEERDE GROEPEN

De OKRA-reisbegeleiders zijn de sterkste
troef. Zij staan vrijwillig ten dienste van
de reizigers. Een goede voorbereiding,
leidinggevende capaciteiten, een
helpende hand en een luisterend oor
horen bij hun engagement. Dankzij hen
loopt alles op wieltjes en wordt er niets
aan het toeval overgelaten. Op hen kan
je rekenen! Daar zijn we trots op en
enorm dankbaar voor.

Reizen met leeftijdsgenoten, daar kies je
voor. Maar leeftijd zegt niet alles! Wie
het graag rustig houdt, heeft een ruime
keuze uit de kwaliteitsvolle hotels die we
jaar na jaar aanbieden. Vaak niet de
goedkoopste maar wel steeds met de
beste service en op maat van senioren.
Wie liever actief blijft op vakantie, kan
ook rekenen op programma’s met
bekwame gidsen of uitstappen met de
reisbegeleider, steeds op maat van
senioren.

Je reist altijd in goed gezelschap want
jouw medereizigers zijn al even
enthousiast als jij.
Wie eerder cultureel is aangelegd, zal
zeker zijn gading vinden in het grote
aanbod. Anderen kiezen dan weer voor
onze op maat gemaakte rondreizen. Ook
de sportievelingen vinden zeker iets in
het aanbod. Of blijf je liever ter plekke,
dat kan natuurlijk ook. Ook hier alweer
onder prima begeleiding van zeer
ervaren reisbegeleiders en professionele
gidsen.

4

5

KWALITEIT VOOR DE JUISTE PRIJS

TEVREDEN REIZIGERS, KEER OP KEER

Onze aanbiedingen hebben een prijskaartje,
daar doen we niet flauw over. Maar wie alles
in acht neemt, zal vaststellen dat de prijs
zeer correct is. Heel veel is immers
inbegrepen (vaak all-inclusive, bij rondreizen
de toegangsgelden, visumafhandelingen,
maaltijden op de vluchten, soms ook
ophaling aan huis enz.). Je logeert in
kwaliteitsvolle kamers en je geniet van een
ruime annulerings- en reisverzekering.

Een van de grote troeven van OKRA-REIZEN
is de grote tevredenheid van de reizigers. Na
elke reis wordt er uitvoerig geëvalueerd,
onder meer via een uitgebreid
evaluatieformulier dat elke reiziger krijgt. En
daar blijkt telkens opnieuw uit: OKRA-REIZEN
heeft een uitermate tevreden en trouw
publiek.
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Informatie gebruikers pakketreisovereenkomsten
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302,
omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Voor meer info over deze wetgevingen kan U terecht op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/reizen Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. OKRA vzw is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.
OKRA vzw beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is
inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.
Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis
ontvangen.
De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen,
berust altijd bij ten minste één professioneel.
De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van
extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld
brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan
twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de
pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden
afnemen.
In geval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt
gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij
een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis
vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op
een schadevergoeding.
De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding
vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige
veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen
betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder
extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de
reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op
een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van
de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van
de reiziger gezorgd. OKRA vzw heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij 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
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ALGEMENE VOORWAARDEN
OKRA vzw organiseert groepsreizen in het kader van de wet
van 21/11/2017 betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. In dat kader
informeren we je over jouw rechten als gebruiker via het document ‘Standaard-informatieformulier voor pakketreisovereenkomsten’.

•

•

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 vakantieaanbod, waaronder Samana. Als je meer info wenst over
de zwaarte van een reis kan je contact opnemen met het
organiserende verkooppunt.
Niet-OKRA-leden kunnen deelnemen aan de reizen mits
betaling van een toeslag van 50 euro.

best de reisbegeleider.
Bij annulering om een geldige reden meer dan 60 dagen
voor afreis wordt de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voorzien, mits afhouding van een administratiekost
van 30 euro per dossier en eventuele reeds doorgerekende
annuleringskosten aan OKRA.
Bij annulering om een geldige reden binnen een periode van
60 dagen voor afreis wordt terugbetaling geregeld via de annuleringsverzekering. 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 reizigers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt.
• In beide gevallen wordt het reeds betaalde bedrag volledig
terugbetaald en is OKRA vzw geen bijkomende schadevergoedingen verschuldigd.

2. Inschrijving, voorschot en betaling
Inschrijven kan met een volledig ingevulde en ondertekende
bestelbon, of via de inschrijvingsprocedure op www.okra.be. Je
inschrijving is definitief na ontvangst van het gevraagde voorschot. Je ontvangt hiertoe een reisbevestiging met factuur.
Reischeques en 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
afreisdatum, ontvang je alle nuttige reisinformatie, zoals:
• richtlijnen inzake vervoersregeling;
• info over het verblijf (logies), maaltijden, het reisprogramma;
• naam en contactgegevens van de reisbegeleider.

4.	Onvoorziene wijzigingen
Voor de aanvang van de reis:
• Indien, vóór de aanvang van de reis, een van de voornaamste kenmerken van de reis niet kan worden uitgevoerd, zal
OKRA je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en je
eventuele programma- en/of prijswijzigingen voorstellen.
• In dit geval heb je de keuze om het contract binnen de
aangegeven termijn zonder kosten te verbreken, of de door
OKRA voorgestelde wijzigingen te aanvaarden.
• Als de kwaliteit van de reis door de aanpassingen vermindert, heb je recht op een passende schadevergoeding. Bij
opzegging worden alleen reeds betaalde bedragen terugbetaald.
Tijdens de reis:
• Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de
diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt OKRA alle nodige maatregelen om je passende en kosteloze alternatieven aan te bieden
met het oog op voortzetting van de reis.

3.	Annuleren

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.

Door de reiziger zelf:
• Je kan de overeenkomst overdragen aan een andere persoon
die voldoet aan de geldende voorwaarden, mits betaling van
de bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn.
• Je kan de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin
van de pakketreis mits betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
• Indien je je inschrijving annuleert, laat je dit zo snel mogelijk
weten aan het verkoopkantoor. Indien je door omstandigheden kort voor vertrek moet annuleren, contacteer je ook het

5.	Verzekeringen
•
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Gedurende de hele duur van de reis ben je verzekerd t.o.v.
derden en van elkaar voor burgerlijke aansprakelijkheid en

•
•
•

•

•

8.	Non-conformiteit en klachtenbehandeling

lichamelijke ongevallen (voor buitenlandse reizen aanvullend op tussenkomst MUTAS of andere alarmcentrales). Voor
landen waarvoor geen tussenkomst van de alarm- en zorgcentrale voorzien is, heeft OKRA een uitbreiding in de polis
voorzien tot 50.000 euro (ook voor ziekte en hospitalisatie).
Voor alle reizen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft
OKRA een annuleringsverzekering afgesloten.
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.

•

•

•

9.	Overige info
•

6. Prijzen
•
•
•
•
•
•

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

•

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

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

10. privacy
•

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.
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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 wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht
van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.okra.be/privacy.

