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WINTERPROGRAMMA 2022-2023

Fietsvakantie Veluwe
Aantal dagen:  5 dagen
Begin datum:  21 november 2022
Eind datum:  25 november 2022

Reisbeschrijving.
Fietsen, fietsen en nog meer fietsen. Kun jij ook geen genoeg krijgen van fietsen in prachtige omgevingen, 
excursies maken op plekken die je onderweg tegenkomt. Of stippel je juist liever een route uit en maak je liever 
excursies op je eindbestemming? Kom jij hierdoor nou helemaal tot rust, dan hebben wij een prachtige vakantie 
voor je. 
Nunspeet en omgeving hebben ontzettend veel te bieden. Van prachtige fietsroutes door de prachtige bossen van 
de Veluwe tot aan pittoreske omliggende dorpjes waar je van alles kunt doen en beleven.   
Wist je dat er ook veel kastelen zijn in deze omgeving? Zo kun je in de buurt Landgoed Staverden bezoeken en 
een kijkje nemen bij het Kasteel. Deze midweek weg is geschikt voor de fietsliefhebber die heerlijk in de 
novemberlucht stukken wil fietsen en één wil zijn met zowel natuur als cultuur. We gaan heel wat kilometers 
maken en ervaren wat de omgeving allemaal te bieden heeft. 

Accommodatie.
Tijdens onze vakantie in Europarcs Veluwemeer verblijven wij in Villa 10. Dit is een vrijstaande, luxe villa die 
geschikt is voor 10 personen. In de woonkamer is een ruime zithoek met genoeg plek voor iedereen, een televisie 
en prachtige keuken met luxe apparatuur, om heerlijke ontbijtjes, lunches en diners met elkaar klaar te maken.  
In totaal zijn er 5 slaapkamers in de villa: 1 slaapkamer beneden en 4 boven. 1 slaapkamer beschikt over een 
tweepersoonsbed, de andere 4 slaapkamers hebben elk 2 eenpersoonsbedden. De bedden zijn voorzien van 
bedlinnen. Daarnaast zijn er 2 badkamers, één op de bovenverdieping en één op de benedenverdieping, beide 
met een douche. Er zijn er 2 aparte toiletten, één boven in de badkamer en één beneden in de hal. De villa heeft 
een ruime tuin met terras en tuinmeubilair.  

Programma.
Dag 1. Aankomst in Nunspeet (5.5 km). 
Vandaag komen we allemaal aan op het station in Nunspeet. Hier zullen tandems, of fietsen naar wens klaar 
staan, waarop wij met elkaar naar het huisje kunnen fietsen, dit is een fietstocht van 5.5 km, dus ongeveer 20 
minuten. Na aankomst kan iedereen zich installeren en daarna nemen we, onder het genot van een kopje koffie of 
thee, de tijd om elkaar ook te leren kennen en echt kennis te maken. Wij verzorgen het diner voor de eerste 
avond, dit bestaat uit gourmetboxen (vlees en vega). De avond zullen we daarna vullen met een spellenavond. 
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Natuurlijk kun je ook tv kijken, muziek luisteren of iets anders wat je een vakantiegevoel geeft. De eerste dag 
staat vooral in het teken van bonding, zodat we daarna heerlijke dagen met elkaar kunnen beleven. 
Dag 2. Fietsen naar Staverden (40 km). 
Deze dag staat in het teken van een leuke fietstocht van ongeveer 40 km. We fietsen vanuit Nunspeet richting 
landgoed Staverden. We gaan hier een bierbrouwerij en het landgoed van kasteel Staverden bezoeken, met 
rondleiding, uitleg en proeverij. Dit is ook voor de niet bierdrinker hartstikke leuk om te ervaren.  
Dag 3. Bataviawerf en Bataviastad (70 km). 
Deze dag staat in het teken van grote, oude VOC-schepen aan de Bataviawerf en eventueel shoppen in 
Bataviastad, als hier behoefte aan is natuurlijk. We fietsen deze dag 36 km naar de Bataviawerf. Daarna, als er 
behoefte is, fietsen we samen richting de Bataviastad Fashion Outlet, dat is zo'n 4 km verderop. Na het shoppen 
fietsen we weer 35 km terug naar Nunspeet. 
Dag 4. Harderwijk en het Palingmuseum (25 km). 
Harderwijk is de bekendste Hanzestad aan het Veluwemeer en uiteraard bekend van het Dolfinarium. Vandaag 
laten we het Dolfinarium links liggen en bezoeken we het Palingmuseum. In het Palingmuseum krijgen we een 
rondleiding door de rookmeester en een demonstratie fileren. Vandaag is de lunch inclusief in het palingmuseum, 
bestaande uit: een kibbeling of lekkerbek menu incl. een drankje. Na het bezoek aan het Palingmuseum is er 
gelegenheid om Harderwijk te verkennen (geen gids). 
Dag 5. Afscheid van de Veluwe (5.5 km). 
Deze laatste dag gaan we met zijn allen fietsend terug naar Nunspeet. Ook dit is weer een fietstocht van 5.5 km, 
dus ongeveer 20 minuten. In Nunspeet gaan we voor de laatste keer genieten van een gezamenlijke lunch. 
Vervolgens gaan we samen naar het station van Nunspeet, daar worden de fietsen weer ingeleverd en kan 
iedereen op eigen gelegenheid weer naar huis.
Note: Het programma is onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden.

Prijsinformatie.
Reisprijs: € 485,-
Begeleiding Twin Travel: € 275,-
Toeslag eenpersoonskamer: € 99,-
Inclusief: Fietshuur (geen e-bike), verblijf Europarcs Veluwemeer, Gourmetbox eerste dag, afscheidslunch vijfde 
dag, rondleiding + proeverij bierbrouwerij Uddelaer, rondleiding + lunch Palingmuseum, eerste boodschappen 
voor het opstarten, toeristenbelasting, bedlinnen, keukenlinnen, fotoboek.
Exclusief: Vervoer naar en van station Nunspeet, overige entreegelden, persoonlijke uitgaven, fooien, overige 
maaltijden en drankjes, bijdrage GGTO (€ 7,50 p.p), reis- en annuleringsverzekering, handdoeken.
Reisdocument: Geldig ID-bewijs.
Opstapplaatsen: Station Nunspeet.
Belangrijke informatie: We gaan veel fietsen, het meenemen van een fietstas is een vereiste.  
Hulphond: Tijdens deze vakantie niet aangeraden.
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt.
Minimale deelname: 4 personen.

Safarireis Zuid-Afrika
Aantal dagen:  17 dagen
Begin datum:  23 november 2022
Eind datum:  9 december 2022

Reisbeschrijving
Een safarireis door Zuid-Afrika voelt als een droom die tot werkelijkheid komt. Genieten van de prachtige natuur, 
cultuur en het wildlife dat Afrika te bieden heeft. Heb jij er altijd van gedroomd om een safarireis te maken, dan is 
dit de kans die je misschien niet snel weer krijgt. 
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Accommodatie 1. 24 tot en met 27 november - Royal Hotel Pilgrims Rest.
Hier verblijven we 3 nachten op basis van half pension, ontbijt en diner zijn inbegrepen. 
Het Royal Hotel is een gerestaureerd Victoriaans icoon in het historische stadje Pilgrims Rest, het oorspronkelijke 
gebouw dateert uit de late jaren 1900 en de inrichting is gebleven in overeenstemming met dat romantische en 
elegante tijdperk. Met zes luxe suites en 44 charmante kamers met eigen badkamer in het hoofdgebouw en de 
huisjes, verwelkomt het hotel zowel vakantiegangers als zakenreizigers. De sfeer is warm en gastvrij met 
openbare ruimtes zoals de uitnodigende lounge, twee bars - waaronder de beroemde Church Bar - en restaurants.
Accommodatie 2. 27 tot en met 4 december - Makutsi Safari Springs
Hier verblijven we 7 nachten op basis van half pension, ontbijt en diner zijn inbegrepen.
We logeren in het prachtige Makutsi Safari Springs in een echte safari lodge. Makutsi Safari Springs is een 
sfeervolle, kleinschalige safari accomodatie in Zuid-Afrika, op een uur ten westen van het bekende Krugerpark en 
60km ten noordwesten van het plaatsje Hoedspruit. Het is een bijzondere accommodatie waar een persoonlijke 
en ontspannen sfeer heerst. Omringd door de natuur en wilde dieren, een oase van rust en heilzaam natuurlijk 
bronwater: het maakt deze plek tot een Zuid-Afrikaans paradijsje. 
Makutsi camp is niet omheind en dus kunnen dieren er vrij rondlopen. Zo kun je vanaf je terras genieten van 
antilopen, wrattenzwijntjes en ander wild. Alles van apen tot olifanten loopt door het park; het is tenslotte hun 
territorium waar wij te gast zijn. Tegelijkertijd betekent dit ook dat bepaalde richtlijnen in acht genomen moeten 
worden. Zo is het om veiligheidsredenen niet toegestaan om tussen 17.30 en 7.00 uur in het park rond te lopen. 
Je wordt opgehaald en teruggebracht naar je bungalow in een open voertuig, op zich al een kleine safari.
Het natuurlijk warme bronwater is het goud van Makutsi. Je kunt van dit heilzame water genieten in zowel het 33 
meter lange buitenbad als ook in het nieuw gebouwde, overdekte Romeinse badhuis. Tussen de safari's en 
excursies door kun je hier ontspannen en nieuwe energie opdoen. Hetzelfde water voorziet ook de bungalows. Er 
vloeit dus gezond bronwater uit je douches en kranen.
Accommodatie 3. 4 tot en met 6 december - Hotel Numbi
Hier verblijven we 2 nachten op basis van half pension, ontbijt en diner zijn inbegrepen. 
Hotel Numbi and Garden Suites ligt in het Avontuurlijke Centrum van Mpumalanga, op slechts 12 km van de 
Phabeni-poort en op 16 km van de Numbi-poort van het Kruger National Park.  35 km naar Graskop en Sabie, 45 
km naar Gods Window en 60 km naar Blyde River Canyon. Deze accommodatie van 10 ha biedt veel inheemse 
bomen en meer dan 100 vogelsoorten die door vogelaars kunnen worden geïdentificeerd in weelderige tuinen die 
de perfecte setting bieden voor een rustige tijd om te zwemmen, een boek te lezen of een dutje te doen en 
gewoon te ontspannen.  Nabijgelegen avontuurlijke activiteiten zijn onder andere de Graskop Gorge Lift, ziplining, 
rivier raften en paardenpaden. Vier restaurants vormen dit merk van door de familie beheerde restaurants 
allemaal in Hazyview, met een verscheidenheid aan gerechten.  De accommodatie bestaat uit hotelkamers, 
tuinsuites en executive suites.  Alle kamers hebben een eigen douche met warme en koude dranken, 
airconditioning met ventilatoren en warmte voor de koele wintermaanden.
Accommodatie 4. 6 tot en met 8 december - Signature Lux Hotel by ONOMO Sandton in Johannesburg.
Hier verblijven we 2 nachten op basis van logies en ontbijt.
Gunstig gelegen in het hart van Sandton. Op slechts 30 stappen van het bekende Nelson Mandela-plein met 
directe toegang tot Sandton City en op slechts 230 stappen van het Gautrain-station.  Het hotel biedt betaalbare 
luxe accommodatie met gratis onbeperkte WiFi en gratis parkeergelegenheid.  U kunt genieten van alle 
maaltijden in restaurant Auro en er is ook roomservice beschikbaar.

Programma
24 november: Aankomst.
In verband met de geplande vroege aankomst in Johannesburg, gaan we op ons gemak naar onze “eigen” bus, 
die ons door deze wereldstad voert richting het noorden en genieten dan zeer spoedig een welverdiende lunch, 
welke is inbegrepen in uw rondreis. Deze periode van het jaar is de gemiddelde temperatuur rond de 25 graden, 
het kan tijdens de reis op diverse locaties een beetje frisser zijn, houdt dus rekening met een vestje of jasje.
Mpumalanga is een van de mooiste provincies van Zuid-Afrika, met zijn spectaculaire canyons, rivieren, bergen 
en indrukwekkende grotten om te verkennen. De beste natuurreservaten ter wereld, waaronder het Kruger 
National Park en Makutsi Safari Springs, bezoekers hoeven niet ver te reizen om de vele wonderen van Afrikaanse 
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dieren in het wild en vergezichten te ervaren. In deze provincie vindt U groene valleien, boomgaarden, 
watervallen, bergen en steden voor diegenen die meer van de rijke cultuur van Zuid-Afrika's mensen en keuken 
willen ervaren.
25 november: Excursie naar the Three Rondavels
De Drie Rondavels worden soms aangeduid als "The Chief and Three Wives". De plat getopte piek werd 
Mapjaneng oftewel het opperhoofd genoemd.  Deze is vernoemd naar een legendarische Bapedi-leider, Maripi 
Mashile. Maripi was de leider die de binnenvallende Swazi's versloeg in een grote strijd. De andere toppen zijn 
vernoemd naar Maripi zijn drie vrouwen - Magabolie, Mogoladikwe en Maseroto. In Mpumalanga wordt gezegd 
dat de vrouwen nog steeds kibbelen in het donker. De Three Rondavels steken zo ongeveer 700 meter boven het 
omliggende platteland uit.
26 november: vrije dag Deze dag kun je gebruiken voor inkopen in overleg of facultatieve excursie
27 nov tot en met 4 december: transfer naar accommodatie 2 en excursies
Vandaag gaan we na het ontbijt inpakken en ons klaar maken om te vertrekken naar onze tweede accommodatie, 
Makutsi Safari Springs. Hier kun je kiezen uit 2 safaripakketten, beide pakketten zijn voorzien van eigen 
excursies.
Excursiepakket 1: 1 week wandel Safari pakket.
Inbegrepen excursies: Blyde River Canyon, 1 Simba / 1 Rhino / 2-nachten Makutsi tentenkamp
Excursiepakket 2: 1 week classic pakket.
Inbegrepen excursies: Kruger Park, Blyde River Canyon / 1 Simba / 3 Rhino
4 december: Transfer naar accommodatie 3
Vandaag staat in het teken van onze reis naar onze volgende accommodatie. Na het ontbijt gaan wij ons klaar 
maken voor vertrek en dan reizen we langzaamaan naar accommodatie nummer 3.
5 december: Dagtrip Kruger National Park
Zuid-Afrika's Kruger National Park is wereldberoemd om het indrukwekkende aantal soorten wilde dieren dat het 
herbergt, evenals de diversiteit aan landschappen binnen zijn bijna 2 miljoen hectare en zijn erfgoedaanbod van 
San-rotskunst tot archeologische vindplaatsen. De thuisbasis van 147 zoogdiersoorten (waaronder de Big 5), 507 
vogelsoorten, 114 reptielen en 49 vissoorten, het park kan op verschillende manieren zelf worden verkend om te 
rijden of begeleide gamedrives, wandel- en fietspaden of op begeleide wandelingen.
6 december: Transfer naar accommodatie 4 en fietstour.
Deze dag staat wederom in het teken van ons vertrek naar onze 4e en tevens laatste accommodatie locatie in 
Johannesburg. Eenmaal aangekomen op locatie gaan we een tour doen door de straten van Soweto. Hier gaan we 
verschillende wijken bekijken en leren we over de geschiedenis van deze prachtige plek. 
7 december: Vrije dag
Deze dag mag iedereen weer heerlijk voor zichzelf invullen. Mocht je nog willen shoppen of lekker niksen in het 
hotel? Alles kan en mag op deze dag. Het enige wat we gezamenlijk gaan doen, is het afscheidsdiner aan het 
einde van de dag. Dit doen we in een restaurant dichtbij het hotel.
8 december: Laatste dag voor vertrek
Hier hebben we nog tijd voor eventueel een gezamenlijke lunch en eventueel een lichte excursie, omdat onze 
vlucht vroeg in de avond vertrekt. Dit zullen we ter plaatse overleggen, en is facultatief.
9 december: Aankomst in Brussel (Zaventem)
Als u gebruik wilt maken van de transfer naar Budel dan stapt u hier in de bus terug naar Nederland
*Programma is onder voorbehoud van wijzigingen door derden en/of overmacht.

Prijsinformatie
Reisprijs: € 4.599,- 
Begeleiding Twin Travel: € 2.199,-
Toeslag eenpersoonskamer: € 495,-
Inclusief: maaltijden volgens programma, transfer Budel naar Brussel (Zaventem), internationale vliegtickets, 
verblijf en excursies volgens programma, safaripakket naar keuze (27 nov - 4 dec), Engelssprekende gids, 1 dag 
opentruck safari KNP, Fietstour incl. lunch, entree Three Rondavels en KNP, transfers in Zuid-Afrika.
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Winterwonderland in Edinburgh
Aantal dagen:  8 dagen
Begin datum:  22 december 2022
Eind datum:  29 december 2022

Reisbeschrijving
Kerstmarkten en de kerstfeeling zoeken we meestal al snel dicht bij huis, zoals Valkenburg of in Duitsland of juist 
op de meest bekende plekken zoals New York of Londen. Maar Edinburgh? Deze plek zal voor veel mensen net 
even die heerlijke en unieke afwisseling zijn die ze nodig hebben.� 
Weetje.... Wist je dat je Hopetoun House ook kunt bezoeken? Voor de serieliefhebber die de beroemde serie 
‘Outlander’ kent, komt dit landgoed misschien wel heel bekend voor. Op het landgoed staat namelijk Midhope 
Castle, oftewel ‘Lallybroch Castle’, en in Hopetoun House zelf zijn ook scenes uit de serie opgenomen. 
 
Accommodatie
Tijdens onze vakantie in Edinburgh overnachten wij in het prachtige Holyrood Aparthotel. Het Holyrood Aparthotel 
ligt in het centrum van de stad, net buiten de Royal Mile. De Royal Mile is dé straat met winkels, cafés, restaurants 
en bars. 
Elk appartement van het Holyrood Aparthotel heeft een eigen kookgelegenheid, moderne slaapkamers, 
badkamers met Italiaanse tegels en een eethoek. Daarnaast is er een tv, kluis, air-conditioning, toiletartikelen, 
föhn en een zithoek. Het hotel beschikt over volledig uitgeruste ruimtes met wasmachines/-drogers en gratis 
thee, koffie en melk. Ook is er uiteraard gratis internet. 
Restaurants en bars zijn te voet binnen 5 minuten te bereiken vanaf het hotel. Wil je een keer niet het hotel uit en 
lekker uitrusten, dan kun je uiteraard ook lekker eten bestellen en naar je kamer laten bezorgen. 
Vanaf het hotel is het 10 minuten wandelen naar het Waverley treinstation. Daarnaast is het vanaf het hotel 5 
minuten wandelen naar Holyrood Park, het pittoreske Arthur's Seat en  Edinburgh Castle zijn ook in de buurt.

Programma
Dag 1. Reis en aankomst in Edinburgh.
We vertrekken gezamenlijk vanaf het vliegveld in Nederland naar Schotland. Eenmaal in het hotel aangekomen in 
Edinburgh gaan we even rusten en uitpakken. Het programma van de rest van deze dag mag iedereen zelf 
invullen. Wil je lekker tv kijken en niks doen, dan kan dat. Maar wil je er meteen even uit en de stad een beetje 
verkennen, dan kan dat natuurlijk ook.
Dag 2 tot met met 7. Excursies en vrij programma.
Tijdens de feestdagen is er ontzettend veel te doen en te beleven in Edinburgh. Voor de echte kerstliefhebber zal 
dit voelen als een droom. We hebben een gevarieerd programma samengesteld om alle facetten van Edinburgh te 

Exclusief: reis van en naar Budel of Brussel (Zaventem), overige maaltijden, drankjes, excursies en 
overnachtingen, fooien, overige persoonlijke uitgaven, alle services die niet genoemd zijn in het programma, 
reserveringskosten (€35,-), bijdrage calamiteitenfonds (€2,50) reis- en annuleringsverzekering, bijdrage GGTO 
(€7,50 p.p)
Reisdocument: Geldig paspoort (moet geldig zijn tot 6 maanden na vertrekdatum)
Opstapplaatsen: Budel, Brussel (Zaventem) Airport
Belangrijke informatie: 
* Hulphonden zijn tijdens deze reis niet toegestaan.
* Er zijn geen speciale voorzieningen voor visueel gehandicapten
* We maken bij deze reis deel uit van een grotere groep 
Vaccinaties: Aanbevolen vaccinaties DTP. Malaria is afhankelijk van seizoen en gebied (voor meer informatie 
Vaccinaties Zuid-Afrika | GGD Reisvaccinaties) 
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt. 
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ervaren. De volgende excursies beleven we in willekeurige volgorde.
1. Kerstmarkt. In Edinburgh stikt het van de kerstmarkten en daarom zijn wij natuurlijk hierheen gevlogen. We 
kiezen samen een of meer kerstmarkt uit en struinen langs de kraampjes. Hier gaan we rondlopen, alles tot ons 
nemen en vooral genieten van de kerstsfeer die hier hangt. We drinken een heerlijke glühwein, of warme 
chocolademelk, en dompelen ons helemaal onder in de gezellige kerstsfeer die Edinburgh ons te bieden heeft.
2. Kerstdiner. We gaan op 24 december genieten van een heerlijk en gezellig kerstdiner.
3. Secrets of Edinburgh's Royal Mile en Edinburgh Castle. Voordat we het kasteel gaan bezoeken, gaan we 
een tour doen, genaamd Secrets of Edinburgh's Royal Mile, onder leiding van een Engelse gids die ons meeneemt 
in de geheimen van de stad. Deze tour is helemaal aangepast op mensen met een visuele beperking. Na de tour 
gaan we het kasteel naar binnen en lopen we daar ook rond onder begeleiding van de gids.
4. An Edinburgh Christmas Carol. We bezoeken de theatervoorstelling “An Edinburgh Christmas Carol”. 
5. Edinburgh City Pass. Deze vakantie ben je 6 dagen in het bezit van een City pass. ‘Wat is de City pass dan?’, 
kan ik je bijna horen denken. De City pass is een pas die je gratis toegang geeft tot 23 attracties, tours en andere 
plekken in Edinburgh. De pas is 3 dagen geldig en hiermee kun je een groot deel van de stad verkennen, je krijgt 
dus 2x een City Pass. Let op: Ook de airporttransfers maken we door gebruik te maken van de City Pass, er blijven 
dus 4 dagen vrij gebruik over. Mocht de pas je zo goed bevallen dat je wilt verlengen, dan kun je altijd zelf nog 
één aanschaffen voor de andere dagen. 
Dag 8. Vertrek.
De vakantie zit er helaas weer op. Deze dag staat dan ook in het teken van onze gezamenlijke reis terug naar 
Nederland, maar hopelijk wel met een koffer vol prachtige herinneringen aan een onvergetelijke vakantie. 

Prijsinformatie
Reisprijs: € 1.899,-
Begeleiding Twin Travel: € 999,-
Toeslag eenpersoonskamer: € 399,-
Inclusief: Vliegtickets, verblijf o.b.v. logies/ontbijt, glühwein of warme chocomelk, bezoek kerstmarkt(en), 
gezamenlijk kerstdiner incl. 2 drankjes (24 dec), entree Edinburgh Castle en tour Royal Mile, theatervoorstelling 
an Edinburgh Chrismas Carol, City pass 6 dagen, fotoboek, toeristenbelasting
Exclusief: Reis naar en van Schiphol, overige maaltijden en consumpties, persoonlijke uitgaven, fooien, bijdrage 
GGTO (€7,50 p.p.), reis- en annuleringsverzekering, overige excursies, bijdrage calamiteitenfonds (€2,50), 
reserveringskosten (€35,-) 
Reisdocument: Geldig paspoort
Opstapplaatsen: Schiphol Airport
Belangrijke informatie: Er kan deze vakantie géén geleidehond mee.
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt.��
Minimale deelname: 8 personen

Oud en Nieuw op een Canarisch Eiland
Aantal dagen:  10 dagen
Begin datum:  28 december 2022
Eind datum:  6 januari 2023

Reisbeschrijving
Zeg nou eens zelf… Wie wil oud & nieuw niet doorbrengen op Gran Canaria? Je hebt net de kerstdagen in 
Nederland achter de rug en vervolgens mag je het jaar afsluiten op het strand met een cocktail of mocktail in je 
hand. Even de kou vergeten en jezelf klaar maken voor het nieuwe jaar. Deze vakantie kan je misschien wel 
helpen om al je goede voornemens op een rijtje te zetten, zodat je als een nieuw persoon het nieuwe jaar in kan 
gaan.  Als dit je goed in de oren klinkt, dan wil je deze vakantie zeker niet missen. 
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Accommodatie
Tijdens onze vakantie in Gran Canaria verblijven wij in het adembenemende hotel Corallium Dunamar en dit nog 
wel All inclusive! Dit hotel is een oase aan rust en authenticiteit. Het hotel ligt aan de eerste lijn van het 
beroemde strand Playa del Inglés in het zuiden van het eiland, dus het ligt direct aan het strand. 
Het hotel is voorzien van 3 prachtige zwembaden met kristalhelder water en je kunt natuurlijk ook heerlijk 
genieten van een koud drankje op je stoel en genieten van de warme zon. Daarnaast biedt het hotel allemaal 
verschillende activiteiten die je helpen om te relaxen en even helemaal los te komen van de buitenwereld, zodat 
jij je aan het einde van de reis een compleet nieuw persoon voelt, die vol energie de wereld weer aan kan. 
Ook kun je in de buurt van het hotel ook waterski's huren, surfen, tennissen of golfen. 's Avonds kun je genieten van 
verschillende lokale artiesten die overal in het hotel aanwezig zijn en hun muzikale talenten delen met de gasten. 

Kamers
In dit hotel hebben we tweepersoonskamers gereserveerd die voorzien zijn van twee eenpersoonsbedden. De 
kamers hebben een moderne inrichting, een fantastisch balkon, satelliet-tv, staande lamp, gratis WiFi en kluis om 
je waardevolle bezittingen op te slaan. De badkamer is compleet ingericht met een inloop douche, een 
haardroger en een gevarieerde selectie van voorzieningen van ons merk Corallium cosmetica.

Programma
Dag 1. Reis en aankomst op Gran Canaria.
Deze dag staat in het teken van reizen naar en onze aankomst op Gran Canaria. We vliegen gezamenlijk vanuit 
Nederland naar het eiland. Aangekomen in het hotel, nemen we de tijd om uit te rusten en uit te pakken. Het 
programma voor deze dag is helemaal vrij en mag iedereen lekker zelf invullen. Daar waar de één de eerste dag 
even rustig aan wil doen en bijkomen, wil de ander er misschien meteen op uit. Dat is natuurlijk allemaal 
mogelijk. We hebben een heerlijk all inclusive hotel waaruit iedereen zijn ding kan en mag doen.
Dag 2 tot en met 9. Excursies en vrij programma.
Tijdens deze reis gaan we gezamenlijk één excursie doen en hebben we een gezamenlijk gala diner, aangezien 
we rond de feestdagen in het hotel aanwezig zijn.
De excursie die wij gaan doen, gaat naar het Krokodillen park. Net zoals een kat of een hond deel uit kan maken 
van het gezin, zijn exotische dieren er inmiddels ook in geslaagd om voet aan de grond te krijgen bij mensen 
thuis. Het probleem ontstaat op het moment dat we ons realiseren dat de zorg die deze eigenaardige huisdieren 
eigenlijk nodig hebben, verre van traditionele huisdieren is. Hierdoor weten we niet meer wat wij met deze dieren 
aan moeten en komen deze dus uiteindelijk in het park terecht.
Crocodile Park is de thuisbasis van vele dieren die door mensen zijn meegebracht of die door overheidsdiensten 
in beslag zijn genomen. Velen dieren hebben vreselijke verhalen over misbruik en verwaarlozing en vinden in dit 
park een goed thuis.
De rest van de dagen kan en mag vrij ingevuld worden. Het is uiteraard een vakantie en wij vinden het belangrijk 
dat iedereen kan doen en ervaren wat hij of zij graag wil. Gooi je excursie ideeën in de groep en misschien is er 
wel meer animo om uitjes te gaan maken. Maar voel je vooral vrij om te doen waar je lekker zin in hebt tijdens 
deze reis.
Dag 10. Vertrek.
Helaas.. De dag dat we weer naar huis moeten is aangekomen. Vandaag staat weer in het teken van onze 
terugreis naar Nederland. We pakken de koffer in en reizen gezamenlijk weer naar huis na een heerlijk 
verfrissende vakantie en een koffer vol fijne herinneringen. 

Prijsinformatie
Reisprijs: € 2.999,-
Begeleiding Twin Travel: € 1.499,-
Toeslag eenpersoonskamer: € 510,-
Inclusief: Vliegtickets, verblijf in all inclusive hotel,�shuttle service naar hotel, entree krokodillen park + vervoer, 
galadiner, fotoboek, toeristenbelasting
Exclusief: Reis van en naar vliegveld, persoonlijke uitgaven, consumpties buiten all-inclusive formule, overige 
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excursies, fooien, bijdrage GGTO (€7,50 p.p.), reis- en annuleringsverzekering,�bijdrage calamiteitenfonds 
(€2,50), reserveringskosten (€ 35,-)
Reisdocument: Geldig ID-kaart of paspoort
Opstapplaatsen: Schiphol Airport
Belangrijke informatie: Er mogen deze reis max. 2 officiële geleidehonden mee. Hiervoor kan door het hotel en 
de luchtvaartmaatschappij naar documentatie gevraagd worden en er kunnen enige restricties zijn. 
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt.��
Minimale deelname: 4 personen

Zonvakantie Fuerteventura
Aantal dagen:  8 dagen
Begin datum:  17 januari 2023
Eind datum:  24 januari 2023

Reisbeschrijving
Wil je even bijkomen van de drukke feestmaand december en ben je toe aan een nieuwe dosis vitamine D? In 
Januari gaan wij lekker op zonvakantie naar Fuerteventura. Fuerteventura is het op één na grootste eiland van de 
Canarische Eilanden en dè plek om even lekker tot rust te komen. Het eiland kent bijvoorbeeld meerdere 
natuurparken die ieder iets eigens hebben en die ons een bijzondere kijk in het eiland kunnen geven. Het eiland 
van Fuerteventura is van vulkanische oorsprong en heeft daarom een zeer droog klimaat, hier en daar zijn duinen 
gevormd met zand dat oorspronkelijk vanuit het water het land op is gewaaid. In eerste instantie krijg je een 
onherbergzame indruk van het eiland en het is je misschien moeilijk voor te stellen, maar lang geleden was 
Fuerteventura voor een heel groot deel bedekt met bossen.

Accommodatie
Het Elba Castillo San Jorge Hotel, waar wij verblijven op Fuerteventura, is een prachtig hotel aan zee. We hebben 
een All inclusive arrangement in dit hotel, dan betekent dat we heerlijk kunnen genieten van authentieke 
eilandgerechten die het hotel onder andere te bieden heeft. Daarnaast biedt het hotel ook een shuttle service op 
verschillende momenten per dag van en naar de golfbaan en het winkelcentrum waar je leuk kunt shoppen.  
Het hotel zelf heeft daarnaast nog een zwembad dat lekker warm is tijdens de wintermaanden, daar wil je toch 
niet meer uit? Je kunt ook lekker zonnen en er zijn nog allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast 
weet het hotel je ook nog allerlei andere leuke activiteiten aan te raden op het eiland. Alle ingrediënten dus om er 
een onvergetelijke vakantie van te maken. 

Kamers
In het hotel hebben we appartementen gereserveerd die zijn voorzien van eenpersoonsbedden en beschikken 
over een eigen keuken met keukenapparatuur en servies, balkon, TV, internet en natuurlijk een eigen badkamer.  
 
Programma
Dag 1. Reis en aankomst op Fuerteventura.
Deze dag staat helemaal in het teken van reizen en aankomst op Fuerteventura. We vliegen deze dag gezamenlijk 
vanuit Nederland naar Fuerteventura. Aangekomen op bestemming nemen we even de tijd om te settelen, uit te 
rusten en natuurlijk om onze koffers uit te pakken. Het programma deze dag is helemaal vrij en mag iedereen dus 
zelf invullen. Als je even het hotel wil verkennen en daarna lekker wil rusten, dan is dit mogelijk. Maar wil je liever 
er meteen op uit en kijken wat het eiland te bieden heeft? Dan is dat uiteraard ook mogelijk.
Dag 2 tot met 7. Excursies en vrij programma.
Deze dagen gaan we vullen met sowieso één gezamenlijke excursie en vervolgens is het een vrij programma. 
De excursie die we samen gaan doen, is een bezoek brengen aan het zoutmuseum, Museo de Las Salinas del 
Carmen. Mocht er animo zijn dan kunnen we nog 2 andere musea bezoeken, namelijk het kaasmuseum en het 
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interpretatie museum (historie van graan en hoe dit gemalen werd op het eiland). Deze musea laten zien hoe het 
eiland, gebruik maakt van zijn klimaat en daarnaast probeert om toch zijn eigen producten te produceren. 
De rest van de dagen kan en mag vrij ingevuld worden. Het is uiteraard een vakantie en wij vinden het belangrijk 
dat iedereen kan doen en ervaren wat hij of zij graag wil. Gooi je ideeën in de groep en misschien is er wel meer 
animo om bepaalde dingen te gaan doen. Maar voel je vooral vrij om te doen waar je lekker zin in hebt tijdens 
deze reis.  
Dag 8. Vertrek.
Deze dag staat helaas weer in het teken van klaarmaken voor onze gezamenlijke reis naar Nederland. De vakantie 
zit er helaas alweer op en we gaan weer naar huis. Gelukkig wel met een koffer vol prachtige herinneringen aan 
dit bijzondere eiland.

Prijsinformatie
Reisprijs: € 1.699,- 
Begeleiding Twin Travel: € 799,-
Toeslag eenpersoonskamer: € 150,-
Inclusief: Vliegtickets, verblijf in all inclusive hotel, excursie museum, fotoboek, toeristenbelasting
Exclusief: Reis van en naar Schiphol, Persoonlijke uitgaven, overige excursies, fooien, bijdrage GGTO (€7,50 
p.p.), reis- en annuleringsverzekering, bijdrage calamiteitenfonds (€2,50), reserveringskosten  
Reisdocument: Geldig ID-kaart of Paspoort
Opstapplaatsen: Schiphol Airport
Belangrijke informatie: Er mogen deze reis max. 2 officiële geleidehonden mee. Hiervoor kan door het hotel en 
de luchtvaartmaatschappij naar documentatie gevraagd worden en er kunnen enige restricties zijn.
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt.�
Minimale deelname: 8 personen

Cultuur in Wernigerode
Aantal dagen:  8 dagen
Begin datum:  22 januari 2023
Eind datum:  29 januari 2023

Reisbeschrijving
Wernigerode is een geweldig leuk stadje in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, gelegen in de Landkreis Harz. Het 
is een stad vol historie met zijn gezellige centrum van voornamelijk vakwerkhuizen. Men denkt dat het prachtige 
stadhuis in de dertiende eeuw is gebouwd. Wist je dat het stadhuis wordt gerekend tot de mooiste stadhuizen 
van Europa?
Wil jij genieten van deze prachtige plek en jezelf onderdompelen in zowel cultuur als natuur en wil je daarnaast 
graag rondlopen in de frisse januarilucht en het verleden ervaren? Dan is Wernigerode een plek die je zeker moet 
komen bezoeken.

Accommodatie
Tijdens onze vakantie in Wernigerode verblijven wij in het Altora Hotel. Het hotel bestond eerst uit twee 
vakwerkhuizen, maar in 2016 werd er een nieuwe uitbreiding aan toegevoegd, dit wordt ook wel ‘Oude Villa’ 
genoemd. Het Altora Hotel Wernigerode is centraal gelegen aan de noordelijke rand van de oude stad, vlak bij het 
treinstation. 
Alle hotelkamers zijn gemakkelijk bereikbaar met de lift.  Zoals de naam ALTORA misschien al doet vermoeden, 
vormt de locatie de "poort naar de oude stad". Het wereldberoemde stadhuis van Wernigerode, het marktplein en 
het voetgangersgebied zijn te voet in 5 minuten te bereiken. U kunt het kasteel ook te voet bereiken. Het kasteel 
ligt op een heuvel, ongeveer 1,5 km afstand van het hotel, dit is zo'n 25 minuten lopen.
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Kamers
De kamers hebben een moderne inrichting met warme kleuren en hebben allen 2 eenpersoonsbedden. Zoals 
hierboven omschreven, zijn de kamers makkelijk bereikbaar met de lift. Dus na een lange dag lopen, kun je 
heerlijk met de lift naar je kamer. Dat is niet verkeerd, toch? Verder zijn de kamers voorzien van comfortabele 
apparatuur zoals een tv, badkamer met douche, bureau, telefoon en gratis wifi. 

Programma
Dag 1. Reis naar en aankomst in Wernigerode.
Vandaag is het zover, we reizen met de trein vanuit Hengelo (OV) naar Wernigerode. Iedereen reist op eigen 
gelegenheid, naar Hengelo, hier verzamelen we allemaal op het station. Vanuit Hengelo start onze gezamenlijke 
reis in de trein richting Wernigerode. Na aankomst op het station in Wernigerode is het nog 6 min lopen naar het 
hotel, dit is ongeveer 450m. Eenmaal in het hotel aangekomen nemen we de tijd om te settelen, uit te rusten en 
onze koffers uit te pakken. Vervolgens volgt er een vrij programma. Daar waar één reiziger de eerste dag even 
lekker niks wil doen, wil de ander er graag meteen op uit om bijvoorbeeld de buurt te verkennen. Die mogelijkheid 
en flexibiliteit willen wij onze gasten bieden. 
Dag 2 tot en met 7. Excursies* en vrij programma.
In Wernigerode is genoeg te doen en te beleven. We hebben, in willekeurige volgorde, de volgende excursies 
gepland:
1. Een rit met de Brockenbahn. De Brockenbahn is een smalspoorlijn van de HSB van wel 19 km lang en loopt 
door het Harzgebergte. De stoomtrein rijdt van Drei Annen Hohne naar de hoogste berg van Noord-Duitsland, de 
Brocken. Vanaf het hotel gaan wij lopend naar Wernigerode Hauptbahnhof, dit is een wandeling van een kleine 5 
minuten.
2. Stadswandeling Wernigerode. We gaan door het historische centrum van Wernigerode lopen onder 
begeleiding van een gids die ons van alles gaat vertellen over dit prachtige plaatsje. Na de stadswandeling 
bezoeken we kasteel Wernigerode.
3. Kasteel Wernigerode. Het kasteel Wernigerode was oorspronkelijk een middeleeuwse burcht in de 
gelijknamige Duitse stad die vooral door de Duitse keizer werd gebruikt bij zijn jachtpartijen in de Harz. De gids, 
waarmee wij onze stadsverkenningen hebben gedaan, gaat met ons mee naar het kasteel om daar ook het een en 
ander te vertellen. Zoals eerder benoemd ligt het kasteel op 1,5 km afstand van het hotel, dit is zo'n 25 minuten 
lopen. Let op: het kasteel ligt op een heuvel en heeft veel trappen!
4. Stadswandeling Halberstadt. Onder leiding van dezelfde gids maken we een stadwandeling  door de 
prachtige oude stad Halberstadt. We lopen van het hotel naar het station in Wernigerode, daar nemen de trein 
naar Halberstadt. Vanaf het station in Halberstadt kunnen we gezamenlijk naar het centrum lopen, dit is een 
wandeling van ongeveer 2km.
5. Stuwmeer. We gaan het grootste stuwmeer en stuwdam in de Harz bezoeken, de Rappbode-Talsperre. We 
stappen 's ochtends in de bus en rijden in ongeveer een uur en 15 minuten naar de stuwdam. Er zijn prachtige 
wandelroutes aangegeven en hier gaan we ook zeker gebruik van maken om van de natuur rond het stuwmeer te 
genieten.� We willen graag ter plekke samen met u de gewenste wandelroute uitzoeken.
De 106 meter hoge Rappbode-Talsperre ligt direct aan de ingang van het Bodetal en beschermt al meer dan 50 
jaar de dorpen in het dal tegen overstromingen.
De Rappbode-Talsperre is 415 meter lang en met een hoogte van 106 meter de grootste stuwdam van Duitsland. 
Het kan een wateroppervlak van 390 hectare en meer dan 109 miljoen kubieke meter water afdammen.
De Rappbode-Talsperre vormt de kern van een grootschalig damsysteem in het oostelijke Harzgebergte, dat 
bestaat uit de bovenstroomse dammen van Rappbode en Hassel, de overdrachtsdam bij Königshütte, het 
overstromingsbekken Kalte Bode (amandelhoutreservoir) bij Königshütte, evenals evenals de dam en de 
pompopslag installatie van Wendefurth. De Wendefurther-dam, stroomafwaarts van de Rappbode-Talsperre vormt 
het einde van het Bode-damsysteem met een hoogte van 43 meter. Als enige installatie die niet wordt gebruikt 
om drinkwater te leveren, wordt deze uitsluitend gebruikt voor bescherming tegen overstromingen en voor 
energieopwekking. We krijgen gedetailleerde informatie over de gigantische bouwwerken tijdens een rondleiding 
door het interieur van de Wendfurth-dam. 
Bron: https://www.bodetal.de/poi/rappbodetalsperre-1/
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6. Vrije dag. We hebben twee dagen vrij gehouden voor individuele wensen. Misschien wilt u souvenirtjes kopen, 
nog een keer naar het kasteel, een mooie wandeling maken of met de stoomtrein in een andere richting.
Dag 8. Vertrek.
De laatste dag in Wernigerode is helaas aangebroken, deze dag staat in het teken van klaar maken voor vertrek . 
We reizen gezamenlijk weer van Wernigerode naar Hengelo. Hier nemen we afscheid van elkaar en kan iedereen, 
op eigen gelegenheid, doorreizen naar huis. 
* Het programma is natuurlijk onder voorbehoud van weersomstandigheden. Mochten de weersomstandigheden 
het niet toelaten, dan zullen we in overleg een alternatief programma in elkaar zetten en deze volgen. 

Prijsinformatie
Reisprijs: € 899,-
Begeleiding Twin Travel: € 450,-
Toeslag eenpersoonskamer: € 175,- (3x beschikbaar)
Extra: We krijgen tijdens de vakantie de 'Harzer Urlaubsticket', hiermee kunnen we gratis gebruik maken van het 
reguliere OV in de Harz.
Inclusief: Treinreis van Hengelo naar Wernigerode, verblijf o.b.v. logies/ontbijt, excursie Brockenbaan, 
stadswandelingen met gids, kasteelbezoek, bezoek stuwmeer, fotoboek, toeristenbelasting.
Exclusief: Reis naar en van station Hengelo, overige maaltijden en consumpties, fooien, bijdrage GGTO (7,50 
p.p), bijdrage calamiteitenfonds (€2,50), reis- en annuleringsverzekering, reserveringskosten (€35,-).
Reisdocument: Geldig ID-kaart of paspoort.
Opstapplaatsen: Station Hengelo.
Belangrijke informatie: Tijdens deze reis kunnen maximaal 2 geleidehonden mee, toeslag € 5 per hond per 
nacht.
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt.
Minimale deelname: 8 personen

Noorse Fjorden met Hurtigruten
Aantal dagen:  12 dagen
Begin datum:  18 februari 2023
Eind datum:  1 maart 2023

Reisbeschrijving
Hebt je wel eens van de Hurtigruten gehoord? Hurtigruten is een voormalige postbootroute langs en door de 
Noorse Fjorden. Doordat het schip niet zo groot is als de andere enorme cruiseschepen vaart de Hurtigruten ook 
in de kleinere fjorden. Dit maakt dat een reis met de Hurtigruten een unieke ervaring is waarbij je heel veel 
meekrijgt van de prachtige Noorse kust. We varen van Bergen helemaal naar Kirkenes en weer terug. Kirkenes ligt 
bij de Noordkaap, voorbij de poolcirkel en tegen de grens met Rusland.
Weetje: We varen in het vroege voorjaar en dat betekent dat de kans heel erg groot is dat je het Noorderlicht kunt 
meemaken tijdens de cruise.

Accommodatie op het schip MS Trollfjord
We varen met het schip MS Trollfjord, dit schip is genoemd naar het spectaculaire Trollford in Vesterålen. Op het 
schip logeert u in een comfortabele hut die u deelt met een mede twinner. Ook zijn er éénpersoonshutten die we 
kunnen boeken, maar de toeslag daarvoor is wel erg hoog. Het schip heeft een fitness, sauna en hottub aan boord 
en tijdens het eten geniet u van heerlijke Noorse specialiteiten. 

Programma
Dag 1. Bergen, inscheping Hurtigruten. 
De 12-daagse rondreis begint in Bergen, we vliegen deze dag eerst gezamenlijk naar Bergen. Misschien is er 
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gelegenheid de historische stad te verkennen, voor inscheping aan boord van Hurtigruten. Na het dinerbuffet is er 
een informatieavond. In de loop van de avond zet het schip koers naar het Noorden. 
Dag 2. Ålesund-Molde-Kristiansund.
We varen langs de vele rotseilanden van de scherenkust en meren 's morgens aan in de Jugendstil stad Ålesund. 
Vervolgens varen we richting Molde en Kristiansund. 
Dag 3. Trondheim-Rørvik.
In de ochtend leggen we aan in Trondheim. Hier kunnen we de sfeervolle binnenstad verkennen met de oude 
stadsbrug, karakteristieke houten koopmanshuizen en de Nidaros Dom. Rond het middaguur vertrekt het schip en 
vaart langs veel eilanden naar Rørvik.
Dag 4. Poolcirkel en Lofoten.
's Morgens varen we over de poolcirkel. Over de Vestfjord varen we naar de Lofoten. Na een korte stop in 
Stamsund varen we langs de imposante rotsformatie 'Lofotveggen' naar Svolvær, de hoofdstad van de Lofoten. 
Dag 5. Tromsø, toegangspoort tot de IJszee.
Na een stop op de Vesterålen eilanden, gaat de reis via Finnsnes naar Tromsø, het 'Parijs van het Noorden'. 
Misschien kunnen we de stad nog even verkennen. 
Dag 6. Honningsvåg en de Noordkaap.
Na Hammerfest en Havøysund komen we in Honningsvåg en kunnen we een bezoek brengen aan de Noordkaap, 
de 307 meter hoge leisteenrots die stijl uit de Noordelijke IJszee oprijst. In de Noordkaaphal bevindt zich het 
noordelijkste postkantoor, een kapel, souvenirwinkel en cafetaria. Er wordt een schitterende en interessante 180° 
panorama film vertoond over de Noordkaap en de regio Finnmark in 4 jaargetijden. 
Dag 7. Kirkenes, keerpunt Hurtigruten.
's Morgens komen we aan in Kirkenes, het keerpunt van de reis. Na een verblijf van enkele uren begint de 
terugreis. Tijdens de tocht naar het zuiden zien we de havens waar we op de heenreis 's nachts aanlegden. Na het 
oversteken van de Varangerfjord komen we aan in Vardø, de oudste stad van Finnmark en de meest oostelijke 
punt van Noorwegen. 
Dag 8. Honningsvåg-Tromsø.
De noordelijkste stad ter wereld, Hammerfest, werd in 1789 gesticht om de handel met de Russen te 
optimaliseren en is nog steeds een belangrijke vissershaven. De reis gaat in zuidelijke richting. 's Avonds stoppen 
we nog bij de oude handelspost Skjervøy en kort voor middernacht komen we aan in Tromsø. Hier kunnen we een 
mooie excursie maken naar de IJszeekathedraal. 
Dag 9. Vesterålen en Lofoten.
Vandaag staan de betoverende eilandengroepen Vesterålen en Lofoten op het programma. Het schip vaart door 
de Raftsundet en maakt misschien ook een uitstapje naar de Trollfjord. In Svolvær zien we de houten rekken met 
kabeljauw, die in de koele zeelucht hangen te drogen - bestemd voor export als stokvis. Tijdens de stop kunnen 
we Svolvær verkennen. Het schip vertrekt vervolgens voor een mooie tocht langs de Lofotenwand naar Stamsund. 
Dag 10. De poolcirkel.
Voor de Helgelandkust met haar vele kleine eilanden, het vruchtbare akkerland en de steile granietwanden staan 
we vroeg op. Dit deel van de kust is omgeven door sagen en legenden. De Vega-archipel behoort tot 
werelderfgoed van UNESCO. De eilanden kunnen met een (optionele) excursie bezocht worden. 
Dag 11. Trondheim en de westkust.
Via Trondheim varen we langs de eilanden Munkholmen en Hitra over open zee naar Molde, de 'stad van de 
rozen'. Haar prachtige rozengroei is te danken aan het milde golfstroom klimaat. Let ook op de steile toppen van 
de Romsdal Alpen, die glinsteren in de zon, en bezichtig de 'stokvisstad' Kristiansund. 
Dag 12. Aankomst Bergen, ontscheping.
Op de route naar Bergen passeren we een prachtig scherenlandschap. Met aankomst in Bergen is je Hurtigruten 
reis ten einde. Maar de herinneringen aan de 'mooiste zeereis ter wereld' neem je mee naar huis. Later die dag 
pakken we gezamenlijk het vliegtuig terug naar Nederland. 

Prijsinformatie
Reisprijs binnenhut: € 3.499,-
Reisprijs buitenhut: € 3.899,-
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Begeleiding Twin Travel: € 1.899,-
Toeslag eenpersoonskamer: € op aanvraag (de toeslag is erg hoog)
Inclusief:  Verblijf op de MS Trollfjord in een tweepersoonshut o.b.v. vol pension, vliegtickets naar Bergen, transfer 
in Noorwegen, 2 excursies, havengelden, verplichte fooien, luxe fotoboek
Exclusief:  Reis van en naar Schiphol, reis- en annuleringsverzekering, overige consumpties, overige excursies, 
persoonlijke uitgaven, bijdrage GGTO (€ 7,50 p.p.), bijdrage calamiteitenfonds (€ 2,50), reserveringskosten        
(€ 35,- per boeking)
Reisdocument: Geldig ID-kaart of paspoort
Opstapplaatsen: Schiphol Airport
Belangrijke informatie: Tijdens deze reis kunnen geen geleidehonden mee.
We proberen de excursies zo goed als mogelijk af te stemmen op reizigers met een visuele beperking, daarom 
zijn de exacte excursies nog niet bekend.
Corona: U moet kunnen voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die Noorwegen 
en de cruisemaatschappij stellen. 
Minimale deelname: 4 personen

Lente aan de Costa del Sol
Aantal dagen:  8 dagen
Begin datum:  23 maart 2023
Eind datum:  30 maart 2023

Reisbeschrijving
Aan het strand van de Costa del Sol, wie wil dat niet? De naam zegt het al, de zonnige kust. In maart is het weer 
zo ver... We gaan naar Fuengirola, dit is een badplaats in de provincie Málaga in Zuid-Spanje. De stad valt het 
meest op door een prachtig Moors kasteel, dat de rijke geschiedenis van deze bijzondere plek in beeld brengt. 
Daarnaast is Fuengirola bekend om zijn 8 km lange strand. In Fuengirola hangt een overheerlijke mix van oud en 
nieuw, van oneindig prachtige stranden tot aan watertanden op culinair gebied. 
Ben je het winterse weer ook beu en wil je alvast in de lentesfeer komen en genieten van zon en cultuur? Rond de 
tijd dat wij een bezoek brengen aan Fuengirola, zullen de temperaturen weer lekker oplopen en kunnen we weer 
van alles gaan doen aan deze prachtige kustplaats, zonder dat we uitgeput raken van de hitte. Ben jij er klaar voor? 

Accommodatie
Ilunion Fuengirola is dé plek waar wij helemaal tot rust gaan komen en tegelijk van alles gaan doen. Het hotel ligt 
in Málaga, aan de Costa del Sol. Dit gebied heeft meer dan 8 km aan prachtige stranden met een heerlijk klimaat 
voor een groot deel van het jaar. Het hotel ligt op de eerste lijn, wat wil zeggen dat wij een prachtig uitzicht 
hebben op het strand van Los Boliches.  
Ilunion biedt uitstekende faciliteiten, zodat wij optimaal kunnen genieten van ons verblijf. Het hotel heeft een 
buitenzwembad, solarium met ontspanningsruimte van ligbedden en parasols, fietsverhuur, een computerruimte 
en gratis wifi. Als dit nog niet genoeg was, is het hotel ook nog eens toegankelijk gemaakt voor mensen met een 
visuele beperking en is het personeel getraind om te helpen daar waar nodig. Het hotel is toegankelijk gemaakt 
door de kamers extra ruim in te delen, zodat je niet om de haverklap ergens tegenaan loopt. Daarnaast zijn de 
opstappen verwijdert wanneer je het hotel binnen komt, dit om struikelen te voorkomen.  
Het hotel heeft daarnaast nog een bar en een restaurant met terras waar je ontzettend lekker kunt lunchen en 
dineren als je eens een keer geen zin hebt om ver weg van het hotel te eten en te genieten. Je kunt hier makkelijk 
en snel een hapje eten en meteen weer in het zwembad duiken of verder zonnen in het solarium. Je kunt 
natuurlijk ook gewoon genieten van een lekker drankje aan de bar. 

Kamers 
Voor deze vakantie hebben we tweepersoonskamers met eenpersoonsbedden. De kamers zijn onder andere 
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voorzien tv, airconditioning, badkamer, bureau en fauteuil om lekker in bij te kunnen komen na een dag buiten te 
zijn geweest.

Programma
Dag 1. Reis en aankomst in Fuengirola.
Vandaag reizen we naar Fuengirola. Bij aankomst doen we eerst rustig aan en nemen we de tijd om te settelen en 
een beetje te wennen aan onze nieuwe vakantiebestemming. Hoe iedereen deze dag wil invullen is naar eigen 
keuze. De één vindt het misschien ontzettend fijn om lekker te genieten in het hotel, terwijl iemand anders 
misschien liever rustig een boek wil lezen op het strand. Wij willen dat iedereen kan doen wat goed voelt.
Dag 2 tot en met 7. Excursies en vrij programma.
De excursies die we gezamenlijk gaan doen zijn als volgt, in willekeurige volgorde:
1. Málaga: Traditionele flamenco avond. Eén van de meest bijzondere Flamenco shows die je in Málaga kunt 
bijwonen wordt in het weekend uitgevoerd bij��Kelipé. Zang, dans en gitaarmuziek nemen je mee in de wereld 
van de Spaanse flamenco. Deze authentieke shows in een informele setting is een show die je eigenlijk niet kan 
missen als je in de buurt bent. De shows vinden iedere donderdag, vrijdag en zaterdag plaats�van 21.00 tot 22.30 
en hier zullen wij ook zeker een avond bij zijn. Vanaf het hotel lopen we naar het station (1.7 km). Hier nemen we 
de bus naar Málaga, vanaf het station lopen we naar het plein (1.5 km), waar we gaan genieten van de show. 
2. Bioparc. Bioparc is een dierentuin, maar anders dan wij die kennen. Deze dierentuin is zo gebouwd, dat het 
voor de dieren lijkt alsof ze leven in hun natuurlijk omgeving. Zo kunnen we zien en leren hoe dieren dus in het 
echt zouden leven als ze in het wild zouden rondlopen. Dit is een must-see als je in Fuengirola bent. We kunnen 
hier heen lopen langs de gezellige boulevard in ongeveer een half uurtje (2.4km) of we nemen deels de trein.
3. Lunch. Op een mooie, nader te bepalen locatie, gaan we samen de lunch gebruiken (1 drankje incl.)
De overige dagen kunnen naar wens ingevuld worden met excursies, zwemmen, zonnen, winkelen, een bezoek 
aan Sohail Castle of iets anders.
Dag 8. Vertrek.
Deze dag staat in het teken van vertrek. Onze vakantie zit er helaas weer op en we maken ons weer klaar om 
gezamenlijk naar Nederland te reizen, met onze rugzak vol prachtige herinneringen.

Prijsinformatie
Reisprijs: € 1.499,-
Begeleiding Twin Travel: € 799,-
Toeslag eenpersoonskamer: € 225,-
Inclusief: Vliegtickets, verblijf incl. ontbijt, Flamenco avond entree incl. 2 consumpties, bus naar Málaga, entree 
Bioparc, 1x gezamenlijke lunch incl. 1 drankje, fotoboek, toeristenbelasting
Exclusief: Vervoer naar en van Schiphol, overige maaltijden en consumpties, persoonlijke uitgaven, fooien, 
bijdrage GGTO (€ 7,50 p.p.), reis- en annuleringsverzekering, overige excursies, bijdrage calamiteitenfonds        
(€ 2,50), reserveringskosten (€ 35,-)
Reisdocument: Geldige ID-kaart of paspoort.
Opstapplaatsen: Schiphol Airport.
Belangrijke informatie: Er mogen deze reis max. 2 officiële geleidehonden mee. Hiervoor kan door het hotel en 
de luchtvaartmaatschappij naar documentatie gevraagd worden en er kunnen enige restricties zijn. 
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt. 
Minimale deelname: 6 personen
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Dagtochten

Kerstmarkt Valkenburg
Reisbeschrijving
Tijdens deze dagtocht gaan we naar Valkenburg en bezoeken we de kerstmarkt. De kerstmarkt in Valkenburg 
vindt plaats in de Gemeente grot. In de gangen van de grot klinkt sfeervolle kerstmuziek er is sfeervolle 
verlichting en ze vormen het hart van de kerstmarkt in Valkenburg. Deze dagtocht is voor de kerstliefhebber die 
alvast helemaal in de kerstsfeer wil komen en genieten van alles wat Valkenburg te bieden heeft rond deze tijd.

Datum: Woensdag 21 december 2022 
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Station Valkenburg. 

Programma
We verzamelen met zijn allen op station Valkenburg, vanaf hier lopen we met zijn allen, in ongeveer 15 minuten, 
richting de Gemeentegrot. In de Gemeentegrot gaan we de kerstmarkt bezoeken, de kraampjes op de kerstmarkt 
in de Gemeentegrot zijn overal te vinden. Daarnaast is de grot verlicht met kaarsen en klinkt er sfeervolle 
kerstmuziek. Je raakt direct in de kerstsfeer. Er zijn veel kraampjes die hun koopwaar aanbieden, zoals een 
wafelkraam, kramen met sneeuwlaarzen, parfum, speelgoed, snoepjes, tassen, indrukwekkende kerstversiering, 
wijnproeverij, chocoladefondue, etc. 
Na ons bezoek aan de grotten gaan we met elkaar lekker warm worden onder het genot van een warm drankje en 
lekker diner. Hier hebben we ook heerlijk de tijd om onze ervaringen met elkaar te delen en het te hebben over 
onze inkopen die we misschien al gedaan hebben in de grot. Na het diner, rond 19.15uur lopen we richting het 
centrum. Hier gaan we de kerstparade meemaken. Twee keer per week trekt deze betoverende parade van 
verlichte praalwagens, heerlijke muziek en dansers in prachtige kostuums door Valkenburg en deze ervaring 
willen wij jullie zeker niet onthouden. De parade duurt ongeveer vijfendertig minuten.
Na de kerstparade gaan we langzaamaan weer richting het station en daarna lekker naar huis. Het is tijdens de 
parade ontzettend druk in Valkenburg, dus neem in acht dat het wel een tijdje kan duren voordat we vanuit het 
centrum weer bij het station aangekomen zijn. Houd hier ook rekening mee met het plannen van de terugreis. 
TIP: Mochten er mensen zijn die niet uitgekeken en uit gewinkeld zijn of de andere grotten nog willen bezoeken, 
dan kunnen jullie nog altijd op eigen kosten en gelegenheid een hotel boeken en een nacht in Valkenburg blijven.

Prijsinformatie
Reisprijs: € 79,95
Begeleiding Twin Travel: € 39,95
Inclusief: Entree gemeente grot, diner met één drankje, bezoek kerstparade
Exclusief: Reis van en naar Valkenburg, persoonlijke uitgaven, fooien, overige hapjes en drankjes
Reisdocument: Geldig ID-kaart
Startpunt: Station Valkenburg
Belangrijke informatie: Tijdens deze dagtocht kunnen géén geleidehonden mee.
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt.
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IJsbeelden Festival Zwolle
Reisbeschrijving
Tijdens deze dagtocht gaan we naar de IJsbeelden Festival in Zwolle. In een grote vrieshal in de IJsselhallen 
wordt 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw op unieke wijze omgetoverd in prachtige beelden. Zij vertalen het 
thema “WHAT A WONDERFUL WORLD” in een magische wereld van sneeuw- en ijssculpturen tot wel 6 meter 
hoog. Het Nederlands IJsbeelden Festival is een uniek winter-evenement voor jong en oud! 

Datum: Zaterdag 4 maart 2023
Tijd: 09.30 uur
Locatie: IJsselhallen Zwolle

Programma
We verzamelen op station Zwolle aan de centrumzijde en vanaf het station lopen we, in ongeveer 20 minuten, 
samen richting de IJsselhallen waar het festival plaatsvindt. We hebben voor het laatste weekend van het festival 
gekozen, omdat we dan de ijssculpturen ook mogen aanraken en voelen. Tussen het voelen en rondlopen door 
gaan we genieten van een lekker warm drankje en wat lekkers. Dit is in het restaurant in de hal te vinden. 
Na de ijssculpturen gaan we een stadswandeling maken aan de hand van een audiotour die speciaal is ontworpen 
voor mensen met een visuele bepeking. Deze is af te spelen op je eigen telefoon, zodat iedereen de tour via zijn 
eigen telefoon kan volgen. We lopen tijdens de tour langs de bijzondere historische plekken die Zwolle te bieden 
heeft. 
Vervolgens is het programma vrij voor iedereen. Wil je nog even lekker shoppen of dineren in deze leuke stad of 
de tour nog een keer doen, dan is hier uiteraard nog de mogelijkheid voor. 

Prijsinformatie
Reisprijs: € 45,95
Begeleiding Twin Travel: € 19,95
Inclusief: Entree ijsbeeldenfestival, warm drankje met lekkers, stadwandeling (audiotour)
Exclusief: Reis naar Zwolle, persoonlijke uitgaven, fooien, overige hapjes en drankjes
Reisdocument: Geldig ID-kaart
Startpunt: Station Zwolle centrumzijde
Belangrijke informatie: Kleed je warm aan, want het is ijskoud in de hal.
Je mag geen eigen eten en drinken naar binnen meenemen bij het ijsfestival.
Een hulphond mag mee.
Corona: U moet voldoen aan de actuele eisen m.b.t. vaccinaties en andere maatregelen die de regering stelt.

www twin travel nl. - .

Ga voor de meest actuele informatie, 
de nieuwste reisbestemmingen én
online boeken naar onze website

mét screenreader:
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