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FIJNE REIS.
Beste SamAc leden,
Met veel plezier stellen we voor 2022 weer een prachtig vakantieaanbod
voor. Leuke daguitstappen, gezellige weekendtrips en meerdaagse reizen.
Voor ieder wat wils.
Dat doen we tegen superscherpe prijzen. Als organisatie vinden we het
belangrijk dat iedereen de kans krijgt om aan een reis of daguitstap deel te
nemen. Onze prijzen zijn ook steeds all-in. Verblijf, vervoer, inkomgelden,
gidsen en de verzekering zijn inbegrepen! Geen onaangename
verrassingen, maar wel transparant voorgesteld.
Bekijk rustig ons aanbod in dit reismagazine. Heb je, je keuze gemaakt?
Schrijf dan in via www.samac.be of telefonisch op het nummer 013/33.65.44
We wensen je alvast een fijne reis toe!

Met vriendelijke groet,
Marc Florquin
Voorzitter
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RÜDESHEIM AM RHEIN
BOPPARD-KOBLENZ
ZATERDAG 26 MAART TOT ZONDAG 27 MAART 2022

DAG 1 | DIEST – RÜDESHEIM AM RHEIN

De Rijn vormde ooit de noordgrens van het Romeinse
rijk. Tijdens de middeleeuwen was de Rijnvallei

Vertrek in de ochtend (ontbijt onderweg)

tussen Rüdesheim in het zuiden en Koblenz, 65 km

richting Keulen verder naar de Rijnvallei.

verder stroomopwaarts, een invloedrijke regio.

Eens toegekomen in Rudesheim am Rhein

Hiervan getuigen de vele met legenden omweven

bezoeken we in de voormiddag de Abdij van

burchten, kastelen en historische vestingstadjes

Sint-Hildegard. Deze abdij is van de

langs de rivier.

Benedictessen in Eibingen bij Rudesheim

Deze streek wordt ook wel de vallei van de Lorelei

Am Rhein in het bisdom Limburg.

genoemd en dankt zijn charme aan het prachtige
landschap. De Rijn kronkelt door een nauw dal,

Sinds 2002 maakt de abdij onderdeel uit van

uitgeslepen in het Rijnlands leisteenplateau.

het UNESCO-Werelderfgoed boven MiddenRijndal. We nemen een lunch dichtbij de

Op de steile hellingen zie je afwisselend dichte

Drosselgasse, een charmante en smalle

bossen en wijngaarden. In 2002 gaf de UNESCO de

steeg die pal door het hart van de Altstadt

Bovenloop van de Middenrijn als belangrijk

van Rudesheim Am Rhein loopt. Dit

cultuurlandschap de status Werelderfgoed.

gezellige straatje van 144 meter lang bruist
van de vele wijnlokalen, markten en
historische elementen.
Laat je onderdompelen in de muzikale en
culturele hoogtepunten van dit stadje.Na de
lunch nemen we een ontspannende rit in de
Rüdesheim-Kabelbaan.
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We krijgen een indrukwekkend zicht op het
Niederwald-momument en de prachtige
wijnvelden. We sluiten de dag af met een
bezoek in het Wine Disterllery Asbach. Deze
brandy wordt sinds 1892 geproduceerd.
Na een proeverij van deze brandewijn gaan we
richting ons hotel voor avondmaal en
overnachting.
DAG 2 | RÜDESHEIM AM RHEIN - BOPPARD KOBLENZ
Na ons ontbijt vertrekken we op verkenning
naar de stad Boppard, waar u overal
historische vondsten uit de Romeinse periode
tegenkomt. Deze stad was één van de
belangrijkste vestigingen aan de Middenrijn.
Via een stadswandeling ontdekken we de
belangrijkste gebouwen van de stad: het
Romeinse fort, het kasteel van Boppard, de
vele werkmanshuizen... We lopen langs het
bekende Römer-kastell, dat Bodobrica heet,
waarvan de tegenwoordige naam Boppard
van afgeleid is. Het centrum van Boppard is
een openluchtvesting die overblijfselen van
het Romeinse rijk herbergt en omringd wordt
door
de
best
bewaarde
Romeinse
vestingsmuur in Duitsland.

De Kurfürstliche Burg/Museum, de burcht van
de keurvorsten is het middeleeuwse bolwerk
van Boppard.
De burcht moest de stad beveiligen en de
tolheffing van de schepen op de Rijn
garanderen. In de burcht is een museum
gevestigd met een tentoonstelling over de
beroemde meubelmaker Thonet. Ook de
burchtkapel met schilderingen uit de 14de
eeuw is bezienswaardig. Met een mooi uitzicht
van de Rijn, rijden we langs de Rijn naar de
stad Koblenz.
We nemen onze lunch in deze bruisende stad
en genieten van wat vrije tijd vooraleer terug
te keren naar Diest, waar we in de vooravond
aankomen.

Inbegrepen :

✓ Vervoer
✓ Licht ontbijt onderweg
✓ Overnachting in hotel**** op basis van halfpension
✓ 2 x middagmaal (hoofdschotel & consumptie)
✓ Alle uitstappen en inkomgelden zoals vermeld in
het programma
✓ Gidsen
✓ Audioguidesysteem
✓ BTW en garantiefonds
✓ Annulatie en bijstandsverzekering
✓ Begeleiding
✓ Drinkgeld chauffeur
Niet inbegrepen :

✓ Persoonlijke uitgaven
✓ Overige dranken bij de maaltijden
Zaterdag 26 & zondag 27 maart 2022
Vertrek: Carrefour parking ( Leuvensestwg) - Diest
Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving |
Prijs: € 205 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | Supplement single: € 50

DAAR DEZE REIS DATEERT VAN 2020
IS PRIJS ONDER VOORBEHOUD

REIZEN
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BEDRIJFSBEZOEK
LIKEUREN EN DELICATESSEN " DE KLOK "
DONDERDAG 28 APRIL 2022

Ons jaarlijks bedrijfsbezoek gaat dit jaar naar het Likeuren en
Delicatessen bedrijf De Klok.
De Klok in Serskamp, gelegen in de driehoek Gent - Aalst Dendermonde, is een ambachtelijk familiebedrijf dat sinds
1942 likeur vervaardigt waaronder advocaat. Ook kriekjes op
jenever, citroenjenever gemaakt van verse citroenen, vanilleen chocoladejenever en pralines passeren regelmatig de
toonbank.
Genoeg redenen om een bedrijfsbezoek te boeken.
Programma :
Ontvangst en welkomstwoord (+ uitleg verloop van het
bezoek)
Degustatie van artisanale speculaas met een geurige kop
koffie
Bedrijfsfilm (zodat je een idee krijgt van de werking)
Degustatie van citroenjenever, vanillejenever of
chocoladejenever
Rondleiding in de productieruimte + magazijn (met
bijhorende uitleg)
Degustatie van een glaasje advocaat
Uitleg over historiek en groei van het bedrijf +
vragenrondje
Uitleg chocolaterie en proeven van een artisanale praline
Mogelijkheid tot aankoop van de producten (niet
verplicht)
Aandenken

REIZEN

Donderdag 28 april 2022
Vertrek: 12:30 uur Gemeentehuis
Scherpenheuvel en vervolgens de gekende
opstapplaatsen.
Prijs: €25 per persoon (inbegrepen : vervoer,
bezoek, verzekering, koffie, degustatie en
consumptie, aandenken, drinkgeld chauffeur)
Inschrijvingen via www.samac.be of
013/33.65.44
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DE ZUIDERSE FLAIR VAN FRANKRIJK
DE CÔTE D'AZUR

DAG 1 | DIEST - DIJON

ZATERDAG 7 MEI TOT ZATERDAG 14 MEI 2022
Vandaag rijden we vanuit onze
Tussen de Provence en Italië ligt een zeer zonnige

vertrekplaats richting de Côte d’Azur.

streek die overal ter wereld wordt gewaardeerd:

Onderweg naar Dijon nemen we een

de Côte d’Azur, ook wel eens de Franse Rivièra
genoemd.
Twee namen die synoniem staan voor vakantie,
zon, luxe en bloemenpracht. De altijd blauwe
‘Méditerranée’, vele wereldbekende badplaatsen
en de ongerepte natuur van het binnenland
spreken nog altijd tot de verbeelding.
Met bezoekjes aan de mondaine badplaats
Cannes, het vorstendom Monaco en Saint-Tropez
is dit een prachtreis vol verrassingen in een
aangename omgeving.

lunch. Bij aankomst nemen we onze
intrek in het hotel en genieten we van
ons avondmaal.
DAG 2 | DIJON - VALENCE - GRASSEN
Na het ontbijt vertrekken we richting
Valence voor een korte stop.
We nemen onze lunch en genieten van
een korte stadswandeling vooraleer we
verder rijden naar Grasse.
Hier aangekomen nemen we intrek en
avondmaal in ons hotel.
DAG 3 | GRASSE - ANTIBES - NICE GRASSE
Na het ontbijt begeven we ons naar de
oude stad van Antibes. We kuieren in dit
middeleeuws dorp langs de stadswallen,
de Provençaalse markt, Port Vauban en
de bloemenwijk Safranier.
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We nemen er onze lunch waarna we richting Nice
vertrekken. Hier kan u niet alleen eindeloos
winkelen of flaneren langs de boulevard, maar ook
voor de cultuurliefhebbers biedt het heel wat
boeiends. Naast de prachtige winkelstraten, zijn er
veel mooie gebouwen en pleinen te bezichtigen.
Tijdens een wandeling langs de oude haven en
door de straatjes van het oude Nice zal u zich zeker
niet vervelen. Er zijn vele boetiekjes,
snuisterijwinkeltjes en kraampjes met
specialiteiten uit de streek.
Je wordt hier overweldigd door de mediterrane
sfeer van de oude Provençaalse hoofdstad. We
flaneren over de Promenade des Anglais langs de
verscheidene luxueuze paleizen en casino’s. Nadien
nemen we het toeristische treintje dat ons naar de
top van la Colline du Château brengt.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
DAG 4 | GRASSE - MONACO -MONTE CARLO GRASSE
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Monaco,
het dwergstaatje. Het is het dichtstbevolkte land
ter wereld en ook één van de rijkste.
De staat wordt al sinds het ontstaan in 1297 door de
Grimaldi’s bestuurd.
Monaco is niet alleen het belastingparadijs bij
uitstek voor de miljonairs, het trekt ook al meer dan
honderd jaar toeristen met zijn wereldberoemde
Monte Carlo-casino.In Monaco-ville, de oude
vestingstad, kunnen we heerlijk dwalen door de
pittoreske smalle straatjes.
Aan het Prinselijk Paleis, de residentie van de
Grimaldi’s, dat al dateert uit de 12e eeuw, kan men
iedere middag de wissel van de wacht bijwonen. In
de prachtige Jardin Exotique komen we volledig
tot rust.
Na de lunch ondekken we in de namiddag Monte
Carlo met zijn Casino, het ‘Café de Paris’, de
galerijen en de tuinen.
Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 5 | GRASSE - SAINT-TROPEZ - LE DRAMONT
- GRASSE
Na het ontbijt trekken we richting Saint-Tropez
waar we ons meteen naar de haven begeven voor
een boottocht in de Golf van Saint-Tropez. Terug
aan wal, genieten we van onze lunch waarna we
een wandeling maken doorheen deze
prestigieuze stad.
We beginnen met de oude middeleeuwse
stadskern, zijn citadel en vestingmuren, het
bekende ‘gendarmerie de Saint-Tropez’, enz. Na
wat vrije tijd in de stad, keren we terug langs de
Corniche d’Or, de mooiste route van ZuidFrankrijk. We houden halt in Le Dramont, waar de
geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog
landden. We rijden verder naar het observatorium
van Cap Roux waar we van een adembenemend
uitzicht genieten. Avondmaal en overnachting in
het hotel.
DAG 6 | GRASSE - SAINT-PAUL DE VENCE CANNES - GRASSE
Na het ontbijt trekken we naar het centrum van
Grasse. Hier bezoeken we parfumerie Fragonard
waar we een rondleiding krijgen en de
verschillende stadia van het maken van parfum
ontdekken.
We rijden verder naar Saint-Paul de Vence, door
het zachte klimaat en het prachtige licht ook wel
‘Balcon van de Cote d’Azur’ genaamd. Vele
schilders, schrijvers en dichters zijn geïnspireerd
door dit fenomeen en trokken naar hier om hun
ideeën op linnen doek of papier vast te leggen.
Tijdens onze wandeling passeren we
beschaduwde pleintjes, oude fonteinen,
bloemrijke tuintjes en vele gebouwen en poorten
uit de 16e tot de 18e eeuw.
Na de lunch rijden we door naar Cannes waar we
een bezoek brengen aan de oude haven en een
kijkje nemen in de wachttoren uit 1385. Verder
bezoeken we de Grand Jas begraafplaats. Het
park heeft een omvang van negen hectare en is
daarmee het grootste park in Cannes.
Op de Place de la Caste kunnen we nog een deel
van de oude stadsmuur zien. Op het plein staat
de Notre Dame de l’Espérance, zij is gebouwd in
de 16e en de 17e eeuw in de gotische stijl van de
Provence.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
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DAG 7 | GRASSE - TROYES
Na het ontbijt en check-out uit ons hotel, vatten we
onze terugrit aan met lunch onderweg. Verder naar
Troyes waar we intrek nemen in ons hotel voor
avondmaal en overnachting.
DAG 8 | TROYES - DIEST
Na het ontbijt verkennen we de middeleeuwse parel
Troyes. Deze stad is prachtig gerestaureerd en pronkt
met een weergaloze verzameling vakwerkhuizen.
Maar ook de schitterende glasramen van de
indrukwekkende kathedraal en andere kerken zullen
u verbazen door hun kleurrijke schoonheid!
Het historische Troyes heeft trouwens de vorm van
een champagnekurk. De kop van de kurk is gevormd
door de Seine,het lichaam door de oude
vestingmuren.
We bezoeken La Maison de l’outil, een fraai
vakwerkhuis in Renaissance stijl, dat een historisch
erfgoed herbergt: 10.000 oude werktuigen die per
beroep of per soort zijn gegroepeerd en 20.000
boeken en zeldzame geschriften.
We nemen onze lunch en in de namiddag genieten
we van wat vrije tijd vooraleer terug te keren naar
Diest waar we in de vooravond aankomen.

Inbegrepen :
Vervoer
Eén overnachting in hotel **** in Dijon op basis
van half pension
Vijf overnachtingen in hotel **** op basis van
half pension
één overnachting hotel in Troyes op basis van
half pension
Middagmalen tijdens uitstappen
(hoofdschotel & water)
Alle uitstappen en inkomgelden zoals vermeld
in het programma
Audioguidesysteem
BTW, baantaksen & garantiefonds
Annulatie en bijstandsverzekering
Begeleiding
Drinkgeld chauffeur
Niet inbegrepen :
Persoonlijke uitgaven
Overige
Dranken bij de maaltijden
Van zaterdag 7 t.e.m. zaterdag 14 mei 2022
Vertrek: Carrefour Parking- Leuvensestwg Diest
Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving |
Prijs: € 875 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | Supplement single: € 225

DAAR DEZE REIS DATEERT VAN 2020
IS PRIJS ONDER VOORBEHOUD
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BRUISENDE VERENIGING VOOR MENSEN MET PIT

www.samac.be

DAGTRIP SENEFFE & STREPY-THIEU
ZATERDAG 21 MEI 2022
Onze dagtrip gaat richting onze Franstalige
landgenoten.
We startten met een boottocht op het kanaal die
ons meemeent naar de grootste scheepslift ter
wereld. We beleven geschiedenis en ontdekken de
vernieuwde kamers van de genieën, de enorme

Zaterdag 21 mei 2022
Gemeentehuis Scherpenheuvel en vervolgens de
gekende opstapplaatsen.

machinekamer en het volledige entourage. Na dit
bezoek worden we met een treintje terug naar onze Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: € 65
per persoon ( leden) - niet leden € 75
plaats van vertrek gebracht.
Daarna begeven we ons naar het restaurant voor
onze lunch, waarna we richting Seneffe rijden voor

inbegrepen :

✓ Vervoer
✓ Ontbijt (croissant en koffie)
✓ Middagmaal ( hoofdgerecht, dessert en koffie)
Het kasteel van Seneffe is gebouwd in neoklassieke
✓ 1/4 water of 1/4 pils of 1/4 frisdrank
stijl en herbergt de mooiste collectie zilversmeed✓ Boottocht
kunst van België, een theater, een orangerie, een
✓ Inkomgelden
volière en een Engels park van 22 hectaren met een
✓ Gidsen
Franse tuin, een vijver en een eilandje dat met de
✓ Verzekering
oever verbonden is door een zeer romantische brug.
✓ Begeleiding
✓ Drinkgeld chauffeur
een bezoek aan het domein van Seneffe met zijn
volledig gerenoveerde 18de-eeuwse kasteel.

REIZEN
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WANDELWEEKEND AAN ZEE
VRIJDAG 3 JUNI TOT ZATERDAG 4 JUNI 2022
Wie dacht dat er niet veel te wandelen viel in
Vlaanderen zal aangenaam verrast worden tijdens ons
wandelweekend van De Panne tot Nieuwpoort.
De Noordzeekust in Vlaanderen heeft een bijna
ononderbroken zandstrand van meer dan 67 km. De
stranden behoren tot de mooiste van Europa. De als
een Grote Routepad bewegwijzerde Kustroute GR5A
volgt een flink deel van de kustlijn. Een tocht waarbij
duinen, bossen, struweel, stranden en wandeldijken
elkaar snel afwisselen.

Dag 1 De Panne – Oostduinkerke (+/- 18 km)
Afspraak aan het station van De Panne voor de start van
onze wandeling. Mogelijkheid voor een vrijblijvende koffie.
Met een gids wandelen we via een ongeschonden
landschap langs de kleine natuurrestanten van
Oosthoekduinen, Kerkepanne en Noordduinen via
Oostduinkerke naar Ter Yde, een natuurparel dicht bij
Nieuwpoort.
Onderweg is een lunchpakket voorzien. Avondmaal en
overnachting in ons hotel Domein De Westhoek***.

Dag 2 Nieuwpoort – Middelkerke (+/- 12 km)
Na het ontbijt snuiven we de zee op in Nieuwpoort-Bad.
We wandelen langs de IJzermonding tot aan het
merkwaardige sluizencomplex ‘De Ganzenpoot’. Hier
nodigen we jullie uit voor een kop koffie in ‘t Koffiehuisje. ’s
Middags lichte lunch. Na een tochtje langs de
Plassendalevaart gaan we voor een aantal kilometers de
polders in richting Middelkerke. Avondmaal in een
restaurant in Middelkerke.
Na het avondmaal terug huiswaarts.
STEVIGE WANDELSCHOEN AAN TE RADEN
Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 2022
Vertrek: Carrefour parking ( Leuvensestwg) - Diest
Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving |
Prijs: €275 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | Supplement single: €50
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Inbegrepen :

✓ Vervoer
✓ 1 overnachting in Domein De Westhoek*** te Oostduinkerke
✓ Nederlandstalige wandelgids tijdens de wandelingen
✓ Koffie in ‘t Koffiehuisje te Nieuwpoort op dag 2
✓ 1 x ontbijtbuffet
✓ 2 x avondmalen
✓ 1 lunchpakket op dag 1
✓ 1 lichte lunch op dag 2
✓ Hoteltaksen
✓ BTW en garantieverzekering
✓ Annulatie en bijstandsverzekering
✓ Begeleiding
✓ Drinkgeld chauffeur
Niet inbegrepen :

✓ Persoonlijke uitgaven
✓ Overige dranken bij de maaltijden

MOVIE PARK - DUITSLAND
ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2022

BELEEF EEN DAG ALS IN DE FILM!
In een paar stappen van Hollywood naar New York, door het
Wilde Westen naar verre galaxieën en naar Bikini Bottom,
naar de diepten van de zee - dat kan alleen in Movie Park
Germany!
Laat je meevoeren naar de wereld van de film in maar liefst
zeven themagebieden. Reis van set naar set, ontmoet
sterren en sterretjes en maak deel uit van actie
Blockbusters.
Het studiogedeelte van Movie Park Germany biedt meer dan
40 attracties, onderhoudende shows, diverse restaurants en
verschillende shops. Verken de zeven thema gebieden en
ontmoet je helden uit films en TV!

Zaterdag 13 augustus 2022
Vertrek: 07u30 gemeentehuis Scherpenheuvel
en vervolgens de gekende uitstappen
Prijs:
Leden SamAc : €50 per persoon ( richtprijs)
Niet leden : € 60 per persoon
(vervoer, inkom en verzekering inbegrepen)

REIZEN
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MET SAMAC OP CRUISE NAAR DE
NOORSE FJORDEN!
BELEEF ÉÉN VAN JE MOOISTE REIZEN OOIT.

Programma :
Noorwegen, het land met een adembenemend
landschap van fjorden, bergen, bossen en meren.

DAG 1 | DIEST - AMSTERDAM
Vertrek om 10.00 uur vanuit Diest naar Amsterdam.

Tijdens deze schitterende 8-daagse cruise ontdek Inscheping.
je vanaf het water de mooiste Noorse fjorden en
havensteden. We varen door de meest bekende

DAG 2 | Op zee

fjorden zoals als de Efjord, Hardangerfjord en

Geniet aan boord van de overheerlijke dineropties,

Sognefjord, allen met glashelder water en

entertainment en verrijkende activiteiten die

omgeven door (met sneeuw bedekte) toppen, die worden aangeboden.
soms meer dan 3000 meter boven het water
uittorenen.
Je bezoekt ook interessante havensteden zoals
Bergen, Skjolden en Molde of Ålesund. Deze
cruise wordt uitgevoerd met de Nieuw Statendam
van Holland America Line, een nieuw en luxe
cruiseschip voorzien van alle gemakken.
zondag 21 augustus tot zondag 28 augustus 2022

DAG 3 | OSLOOSLOFJORD
Geologisch gezien is het geen fjord maar een
enorm wateroppervlak van ongeveer 100 kilometer,
ten zuiden van de Noorse hoofdstad. Bijna de helft
van de bevolking woont op een uur rijden van dit
fjord, er is dus genoeg te zien langs de kustlijn:
van eilanden en riffen tot grote steden. t
pittoreske kuststadje Drøbak markeert de ingang
naar de Oslofjord, waar de waterweg steeds
smaller wordt en de eilanden steeds meer
bewoond raken. U spot hier verschillende soorten

REIZEN
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De regio van de Oslofjord is de warmste regio van

Gedreven door haar rijkdom vindt u er nu de beste

Noorwegen. Ook tijdens WOII was deze fjord

fusion-restaurants en een bruisend nachtleven.

strategisch gezien een belangrijke waterweg. U zal

Stavanger heeft echter kunnen vasthouden aan zijn geest

hier dan ook veel historische monumenten en oude

en erfgoed. Archeologische musea en gereconstrueerde

militaire installaties vinden.

nederzettingen betuigen respect aan het Viking-verleden
van de stad.

Oslo, de charmante hoofdstad van Noorwegen, is een

De geplaveide binnenstad is een goed bewaarde kern

levendige mix van moderne architectuur en musea

met witte houten huisjes bij een Anglo-Normandische

van wereldklasse, naast 10de-eeuwse Viking-

kathedraal, de oudste in Noorwegen. Natuurlijke

geschiedenis, vermengd met inheemse Sami-cultuur.

schoonheid in overvloed, ook met het nabijgelegen

Het kosmopolitische centrum, speelt in op elke

Lysefjord en zijn indrukwekkende Preikestolen

interesse, van geschiedenisfanaten tot literaire types

(Preekstoel), die een gestage stroom bezoekers trekt

tot studenten van modern Scandinavisch design.

tijdens de zomer.

Kies het Oslo dat u wilt bezoeken. Laat het veel
besproken Opera House op u inwerken, of treed in de
voetsporen van Nobelprijswinnaars en literaire
meesters als Henrik Ibsen. Bezoek het Bygdøy
schiereiland om de Scandinavische cultuur op te
snuiven in het Vikingskipshuset, het Frammuseum en
het Noors volksmuseum. Geniet van de verfijnde
restaurants en luxe boetiekjes langs de kust van Aker
Brygge of duik in de eclectische wijk Grünerløkka
voor vintage winkels, microbrouwerijen en hoekcafés.
DAG 4 | KRISTIANSAND
Kristiansand, de hoofdstad van de zuidelijke
kustregio, bekend als de Noorse rivièra, heeft de
bijnaam ‘Zomerstad’ gekregen. De golfstroom zorgt
voor milde temperaturen en beperkt sneeuw tot een
minimum. Zelfs als u slechts een paar uur de tijd
heeft, is het gemakkelijk de historische plaatsen van
Kristiansand te voet te verkennen, zoals Posebyen (de
oude stad), die dateert van 1631, en voormalige forten
en installaties.
Binnen de stadsgrenzen liggen een aantal beboste
recreatiegebieden, een vismarkt met uitzicht op de
haven en zelfs een zandstrand. De kustlijn is bezaaid
met eilanden, rotseilanden en schilderachtige
vissersdorpjes. Verder weg bevinden zich de
hoogtepunten van de regio waaronder Kristiansand
Zoo & Amusement Park, de bijzondere stad Lillesand
en Setes-dal Mineral Park, met glinsterende
demonstraties van kristallen en edelstenen.
DAG 5 | STAVANGER
Voordat deze havenstad aan de westkust van
Noorwegen zijn status verdiende als het epicentrum
van ‘zwart goud’ en de winning van olie uit de
Noordzee, was het een stad die bekend stond om zijn
scheepsbouw en het inblikken van vis.
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De Noorse Sognefjord is de langste en diepste fjord ter
wereld.
205 spectaculaire, kronkelende kilometers van prachtige
dorpen, eeuwenoude architectuur met houten
staafkerken, torenhoge bergen met besneeuwde toppen,
magische watervallen en panoramische uitzichten.
De regio is ook bekend om zijn traditionele gerechten,
folklore, muziek en de rijke cultuur. De fjord ligt in het
zuidelijke deel van het land, in het midden van de FjordNoorwegen (zoals de regio bekend staat) en bereikt zowel
dieptes van meer dan 1.308 meter als kliffen van meer
dan 1.700 meter hoog.
Dit is natuur op haar allermooist. De Nærøyfjord is een
zijtak van de Sognefjord en staat zelfs op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. De staafkerk van Urnes
die rond 1130 is gebouwd, staat ook op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Raak geïnspireerd door deze natuurschatten. Het enige
wat u hiervoor moet doen is rustig achteroverleunen en
genieten van dit schitterende wonder tijdens deze reis.
We maken een boottocht doorheen het Sognefjord
(Stavanger).
Een prachtige excursie, die je echt kippenvelmomenten
gaat geven. ( kostprijs op het schip 100 $ en bij ons
inbegrepen)
DAG 6 | FLAM
Net buiten het Aurlandsfjord, een zij-arm van de grotere
Sognefjorden in het zuiden van Noorwegen, ligt Flåm:
een uitstekende plek om te pauzeren, uw ogen de kost te
geven en wat tijd door te brengen. Er zijn hier geen
stoplichten, maar in het dorp heerst een rustig, landelijk
ritme. Verken de fjorden met steile wanden en wandel
door weidse valleien met grazende schapen. Bekijk de
kerken en bouwkunst, en bezoek traditionele boerderijen
waar geitost of bruine geitenkaas wordt gemaakt.
DAG 7 | DAG OP ZEE
DAG 8 | AMSTERDAM - DIEST
Aankomst in Amsterdam om 07.00u ‘s morgens. Terugreis
naar Diest.
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DEELNAMEPRIJS :
( op basis van 2 persoonskajuit )
Binnenkajuit : € 1649
Buitenkajuit : € 1949
Balkonkajuit : € 2149
Supplement single :
Binnenkajuit: € 1300
Buitenkajuit: € 1600

REDERI J - SCHI P:
ROTTERDAM****
HOLLAND AMERICA LINE

Balkonkajuit: € 1800
Inbegrepen in de prijs :

✓ Vervoer van/naar haven Amsterdam
✓ 7 nachten aan boord van de gloednieuwe Ryndam.
✓ Havengelden
✓ Volpension
✓ Signature drankenpakket*
✓ Annulatieverzekering
✓ Reis- en bijstandsverzekering✓ Begeleiding
✓ BTW, baantaksen en garantiefonds
✓ Boottocht doorheen het Sognefjord (Stavanger) kostprijs op het schip
100 USD

Extra voor inschrijvingen na 01/09/2021

✓ Wifi
✓ 1 excursie uit het aanbod van HAL (twv 100 USD)
✓ Diner in een à la carte restaurant aan boord (Pinnacle Grill of Tamarind)
Niet inbegrepen in de prijs

✓ Drankjes uit de minibar/of via roomservice
✓ Drankjes boven 11 US dollar
✓ Persoonlijke uitgaven
✓ Excursies
✓ Fooien (14 US dollar per dag)
Signature drankenpakket.
Het drankenpakket omvat een maximum van 15 drankjes per dag (max.
waarde/drank $11). Overal geldig in de bars/restaurants aan boord
(ook bij het zwembad). Een ruim aanbod aan dranken, zowel alcoholisch
als niet-alcoholisch (frisdrank, wijn, bier, sterke drank en cocktails).
Inclusief koffie na het diner van de Explorer’s Lounge en op bestelling
gemaakte espressodrankjes van het Explorations Café.

Dit nieuwste schip van de Holland America Line combineert een klassieke
uitstraling met moderne voorzieningen van sport, welzijn en ontspanning.
Er zijn talrijke bars en restaurants aan boord, een grote show-lounge en
een overdekt zwembad.
Restaurants/eetgelegenheden: hoofdrestaurant The Dining Room,
Dive-In snackbar, uitgebreid buffetrestaurant, specialiteitenrestaurants,
zoals bv. Pinnacle Grill en Canaletto.
Kookworkshops in het CulinaryArts Center.
Ontspanning: het grote World Stage theater biedt overdag
voorstellingen/presentaties en ‘s avonds spetterende shows en optredens.
Op het Plaza Deck vind je de Music Walk, drie lounges met live muziek.
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HET VAKANTIEHUIS
UW CRUISE
SPECIALIST

WWW.HETVAKANTIEHUIS.BE
013/77.12.09

ILE DE FRANCE

VRIJDAG 2 - ZATERDAG 3 &
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Île-de-France, het historische hart van
Frankrijk met zijn uitzonderlijke
culturele erfgoed, natuurlijke rijkdom
en Franse chanson.
Zo kleuren kastelen, musea, kerken en
oude steden het landschap maar ook
regionale natuurparken, groene
valleien, prachtige bossen en rivieren
vormen een groen juwelenkistje rond
Parijs.
Als kers op de taart bezoeken we het
huis van Claude François.
Dag 1 : Vertrek – Provins – Vaux-le-Vicomte – Le
Coudray
Vertrek ‘s ochtends van onze centrale opstapplaats
richting île-de-France. We nemen ons ontbijt
onderweg.
Onze eerste stop is Provins, een middeleeuwse stad
die sinds 2001 op de werelderfgoedlijst van UNESCO
prijkt. De bovenstad wordt gedomineerd door de
machtige Tour de César en is omgeven door de
stadsmuur die in opdracht van de graaf van
Champagne werd gebouwd.
Op de Place du Châtel kan men de typische huizen,
een oude waterput met smeedijzerwerk en het Croix
des Changes bewonderen. Na de lunch zetten we
onze rit verder richting Vaux-le-Vicomte waar we het
prachtige 17de eeuwse kasteel bezoeken. We laten
ons meevoeren in de Middeleeuwse sfeer in de ‘kamer
der muzen’, het spellenkabinet, de centrale salon met
een schitterende koepel en de privéappartementen.
De omliggende tuin die ontworpen werd door André
Le Nôtre bevat verscheidene elementen die bijdragen
tot de pracht van deze tuin zoals standbeelden,
fonteinen en een trompe-l’oeil.
Hierna verder naar Le Coudray waar we intrek nemen
in ons hotel Mercure Paris Sud Parc du Coudray****.
Avondmaal en overnachting.
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Dag 2 : Le Coudray – Fontainebleau – Dannemois – Le
Coudray
Na het ontbijt begeven we ons naar het paleis van
Fontainebleau, een voormalige koninklijke residentie.
Napoleon bewoonde ook het kasteel samen met zijn
vrouw Josephine en liet de paus overkomen om zich hier
tot keizer te kronen.
De koninklijke bewoners uit verschillende periodes
hebben duidelijk hun sporen achtergelaten.
Na onze lunch bezoeken we de molen van Dannemois, de
voormalige woonplaats van de artiest Claude François.
In 1964 kocht Claude François deze vervallen watermolen,
na de breuk met France Gall, die hem had verlaten voor
Julien Clerc. Hij schreef er het nummer "Comme
d’habitude" wat o.a. later door Frank Sinatra gecoverd
werd als "My Way" en uitgroeide tot zijn grootste succes.
Het lijkt alsof de zanger herleeft dankzij zijn persoonlijke
bezittingen die in het museum tentoongesteld worden.
Ook de Engelse landschapstuin die Claude liet ontwerpen
in de lijn van zijn woning is het bezoeken waard.
Inbegrepen :
Na het bezoek van zijn graf verlaten we Dannemois en
keren we terug naar ons hotel voor het avondmaal en onze
overnachting.

Dag 3 : Le Coudray – Giverny – Senlis – Diest
Na ons ontbijtbuffet rijden we naar Giverny waar Claude
Monet terug tot leven komt. De impressionistische
schilder woonde hier van 1883 tot aan zijn dood in 1926
samen met zijn gezin.
De tuin, die Monet zelf heeft aangelegd, biedt elk
seizoen een ander kleurenpallet rondom de watertuin
en de ‘Clos normand’. Bezoek ook het huis met de salon
annex atelier, de ‘gele’ eetkamer met beschilderde
houten meubels en de keuken met betegelde muren
van blauwe faience.
We nemen onze lunch waarna we verder gaan richting
Senlis.
Dit stadje is bekend door haar historisch centrum en de
Gotische kathedraal Notre-Dame. De kathedraal werd
gebouwd in de 12de eeuw en is gewijd aan Maria. Een
poort tegenover de westgevel van de Notre-Dame geeft
toegang tot de ruïnes en tuinen van het Château Royal.
Tussen de huizen van Senlis liggen overblijfselen van
Gallo-Romeinse stadsmuren met verscheidene
uitkijktorens.

Vervoer
2 overnachtingen in hotel Mercure Paris Sud
Parc du Coudray**** op basis van half pension
3 uitstekende middagmalen (hoofdschotel +
1⁄4l l wijn en water)
Ervaren Nederlandstalige gids
Ontbijt op dag 1
Alle uitstappen en toegangsgelden zoals
vermeld in het programma
Audioguidesysteem
BTW, baantaksen en garantiefonds
Annulatie en bijstandsverzekering
Begeleiding
Drinkgeld chauffeur
Niet inbegrepen :
Persoonlijke uitgaven
Dranken bij de maaltijden ( 's avonds)
Van vrijdag 2 t.e.m. zondag 4 september 2022
Vertrek: Carrefour Parking-Leuvensestwg Diest
Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving |
Prijs: € 415 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | Supplement single: € 105

Aansluitend zetten we onze rit verder naar onze
eindbestemming waar we in de vooravond aankomen
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PALOMA GRIDA *****
TURKSE RIVIERA - BELEK
18 tot 27 september 2022
Paloma Grida in Belek is een prachtig, ruim opgezet vakantiedorp,
direct aan het zandstrand. Van jong tot oud, van familie tot
vrienden en koppels, iedereen beleeft hier de tijd van zijn leven.
De vele restaurants – zowel buffet als à la carte - verwennen je
iedere maaltijd opnieuw. 's Avonds leef je je uit in de
openluchtdisco of geniet je van livemuziek in het gezellige
barstraatje.
FACILITEITEN

Kapsalon
Shops
Paviljoentjes (met betalend menu tussen 10-18u.) en Adults Only
Lounge aan het strand
Wasservice
Roomservice (24/24u.)
Wifi (gratis) in een deel van het resort
Restaurants & bars
Zie All In
Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm, kinderbuffet)
A-la-carterestaurants: internationaal, Egeïsch/vis,
Ottomaans/kebab, Aziatisch, steakhouse en 'Lake House'
7 bars
Sport & ontspanning
3 zoetwaterzwembaden (waarvan 1 exclusief voor de swimupkamers), aquapark met 4 glijbanen, 2 kinderbaden
Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand
Gratis handdoekenservice
Overdekt zwembad (verwarmd in april en oktober) met
kinderbad
Gratis: zie All In
Betalend: tennis (met verlichting), tennislessen en -materiaal,
spacentrum met massages en verzorgingen, onafhankelijk van
het hotel: kano, waterfiets, banana, jetski, ringo, parasailing,
lessen windsurfen
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All In
Ontbijt (vers sinaasappelsap inbegrepen), middagen avondmaal in buffetvorm
Laat ontbijt
A-la-carteavondmaal (in het internationaal,
Egeïsch/vis en Ottomaans/kebabrestaurant)
IJsjes tijdens het middag- en avondmaal
Fruit en snacks geserveerd aan de ligzetels aan het
zwembad en het strand (op bepaalde tijdstippen)
Koffiebreak met patisserie
Snacks
Late snacks
Selectie van lokale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken (24/24u.)
Minibar (elke dag bijgevuld met water, frisdranken
en bier)
Tennis (overdag), beachvolley, basketbal,
minivoetbal, waterpolo, pingpong, minigolf,
backgammon, vogelpik
Fitness, aerobic, step, aquagym, stretching, sauna,
Turks bad
Animatie overdag en 's avonds (o.a. livemuziek en
shows)

Inbegrepen :

✓ Vervoer van en naar luchthaven
✓ Vlucht
✓ Verblijf in Paloma Grida*****
✓ Verblijf op basis van All-In formule
✓ 10kg handbagage
✓ 20kg bagage ( €40)
✓ Fuel protection programma ( €20)
✓ BTW en garantiefonds
✓ Annulatie en bijstandsverzekering (€30)
✓ Begeleiding
✓ Drinkgeld chauffeur
Niet inbegrepen :

✓ Persoonlijke uitgaven
Zondag 18 september tot dinsdag 27 september 2022
Vertrek: Carrefour parking ( Leuvensestwg) - Diest
Vertrekuur: 03:15 uur| uren onder voorbehoud
Prijs: € 1355 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | driepersoonskamer €1310|
Supplement single: € 375
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MURCIA
HEERLIJKE KUST EN EEN BETOVEREND BINNENLAND
DE VEELZIJDIGE REGIO MURCIA, MET BERGEN, ONGEREPTE STRANDEN EN
EEUWENOUDE STEDEN
Murcia is relatief onbekend bij de meeste
vakantiegangers, maar daarom juist favoriet bij
anderen. Eeuwenoude steden, de bergen, en de
fijne stranden maken van deze regio een
fantastische bestemming.
De veelzijdige regio Murcia, vind je in het
zuidoosten van Spanje. Murcia grenst aan de
Middellandse Zee en de regio’s Andalusië,
Castilië – La Mancha en Valencia.
zaterdag 22 oktober tot 29 oktober 2022

Programma :
Dag 1
Brussel – Alicante – Elche - Murcia
Vertrek in Diest richting luchthaven van Zaventem.
Daar nemen we het vliegtuig naar Alicante. Eenmaal
aangekomen wacht een touringcar ons op en rijden
we naar het verrassende Elche.
Een wandeling door de binnenstad van Elche voert
ons langs de Arabische geschiedenis van de stad en
vele barokke architectuur. Eén van de meest
bijzondere plekken in Elche is het Palmeral de Elche.
Dit is met ruim 200.000 palmbomen één van de
grootste palmbomentuinen van de wereld. Sinds
2000 staat de palmbomentuin op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO.
We rijden verder naar ons hotel FloridaBlanca**** in
Murcia waar we de komende vijf nachten verblijven.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
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Dag 2:Murcia
Na het ontbijt bezoek we Murcia. De hoofdstad
van de gelijknamige regio is een bruisende stad
waarin duidelijk geleefd wordt en waar altijd wel
iets te beleven valt.
Om het mooiste van de stad te zien, gaan we naar
het hart van het oude centrum. Het wemelt er van
de indrukwekkende historische gebouwen waarbij
de vele kerken de hoofdrol opeisen. De
oorspronkelijk die afgewisseld worden door
christelijke bouwwerken en hedendaagse
architectuur. Deze Spaanse stad staat ook gekend
voor zijn vele tapasbars.
Tijdens onze daguitstap is een bezoek aan de
Catedral de Murcia, maar ook het extravagante
casino zeker de moeite waard. Het eclectische
Real Casino de Murcia werd in de 19e eeuw
geopend als een herenclub. Je ziet hoe de
aristocraten hier vroeger hun tijd doorbrachten.
Dit gebouw bevat zoveel geschiedenis dat het
tegenwoordig een nationaal monument is. Na
deze boeiende dag keren we terug naar ons hotel
voor het avondmaal en onze overnachting.
Dag 3: Lorca - Calnegro – Bulnuevo
We ontdekken het zuidelijke deel van Murcia en
rijden naar Lorca. Deze stad wordt ook beschreven
als de barokke stad door het uitgebreid aanbod
aan cultureel erfgoed. In de middeleeuwen was
deze stad de grens tussen het Christelijke en
Islamitische Spanje. In de namiddag keren we
terug naar de kust voor een bezoek aan de
badstadjes Puntas de Calnegre en Bolnuevo. Aan
het uiteinde van het strand van het
schilderachtige kustplaatsje Bolnuevo mogen we
zeker de Gredas de Bolnuevo niet missen.
Dit is een formatie van zandsteen en kalksteen
fossiel.
Deze bijzondere kalksteenvormen, die lijken op
paddenstoelen, zijn over miljoenen jaren gevormd
door wind en erosie.

Dag 4: Guadalupe – Bullas – Caravaca de la Cruz
Na ons ontbijt rijden we naar Guadalupe, waar
we het Monasterio de los Jerónimos, ook wel
genoemd het 'Escurial van Murcia', bezoeken.
Het is gelegen tussen citroenboomgaarden en
getuigt van de grootsheid van het voormalig
Spaans imperium.
We rijden verder naar Bullas waar we eerst de
lekkere wijnen proeven gevolgd door een typische
overheerlijke lunch. We zetten onze route verder
richting Caravaca de La Cruz, een bijzondere
plaats gelegen in de Sierra de Segura. Tamelijk
onbekend voor velen maar de stad behoort tot de
vijf belangrijkste heilige steden ter wereld. Deze
plaats is vooral bekend als een Bedevaartsoord.
Wanneer men de stad nadert ziet men al van
verre het Alcázar boven de stad uitsteken.
Dag 5: Murcia
Vandaag genieten we een vrije dag om het
gezellige centrum van Murcia op eigen houtje te
verkennen. Breng een bezoek aan de overdekte
markt van Veronicas, flaneer door de gezellige
Traperia straat met zijn Arabische roots en sluit af

Terugkeer naar Murcia. Avondmaal en

met een tapa op het plein aan de kathedraal.

overnachting in ons hotel.

Zalig !!!!
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Dag 6: Cartagena – Mar Menor – La Zenia
Vandaag rijden we richting de Costa Càlida ofwel
‘warme kust’. Aan deze kust ligt de mooie havenstad
Cartagena. Eén van de oudste steden van Spanje
met een romeinse geschiedenis. Het hoogtepunt is
het Teatro Romano. We verkennen het centrum en
genieten van de rijke geschiedenis van de stad. Tijd
voor onze vrije lunch in het centrum. We kunnen
deze stad niet verlaten zonder een bezoek aan de
distillerij van de populairste Spaanse ‘liqor 43’
die op basis van 43 ingrediënten wordt
samengesteld, volgens een oud recept uit de tijd der
Romeinen.
Toen genoot men al van dit goudkleurig elixer
'Liqvor Mirabilis'.
Met een Liqor 43 in de maag rijden we richting Mar
Menor. Deze binnenzee of lagune is door haar
unieke ligging vlakbij de zee de perfecte
verblijfplaats voor allerhande trekvogels. Via de kust
van de Mar Menor, komen we bij Lo Pagan en San

Inbegrepen :
Vluchten Brussel – Alicante – Brussel met
Brussels airlines
Luxe touringcar ter plaatse gedurende het

Pedro. Het strand van Lo Pagan is bekend om haar

volledige verblijf

modderbaden. Je maakt er ook kans om enkele

Ervaren Nederlandstalige gids gedurende het

flamingo’s te spotten.

volledige verblijf

Avondmaal en overnachting in ons hotel.

5 overnachtingen in hotel Conde de
Floridablanca**** te Murcia op basis van

Dag 7: Zenia
Vandaag geniet u van de vele faciliteiten in ons hotel
aan het strand. La Zenia is tevens een perfecte
uitvalsbasis om prachtige wandelingen te maken
langs de mooie baaien, kliffen en idyllische
strandjes.
Ontbijt en avondmaal in het hotel.

halfpension
2 overnachtingen in hotel Zenia **** te Playas de
Orihuela op basis van halfpension
Uitstappen en toegangsgelden zoals vermeld in
het programma
7 middagmalen met inbegrip van dranken
Wijndegustatie
Bezoek aan Liqor 43
Audioguidesysteem
Btw, huidige luchthaventaksen en

Dag 8: Playas de Orihuela – Alicante – Brussel

garantiefonds
Annulatie- en bijstandsverzekering

Vroege checkout om onze vlucht te nemen naar
Brussel.

Niet inbegrepen :
¨ Persoonlijke uitgaven
Zaterdag 22 oktober tot zaterdag 29 oktober 2022
Vertrek: Carrefour parking ( Leuvensestwg) - Diest
Vertrekuur: meedegeeld bij inschrijving|
Prijs: €1245 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | Supplement single: €220
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KERSTMARKT AKEN
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022

Zot van kerstmarkten? De kerstmarkt in Aken is
één van de mooiste en gezelligste van Europa.
Als je in december het centrum van Aken
binnenstapt, leiden de overheerlijke geuren je
vanzelf naar de kerstmarkt. Of het nu gaat om
sappige Bratwürst, hartverwarmende glühwein,
gegrilde spekrepen of verse pannenkoeken,
wanneer je het ziet begrijp je waarom de Duitsers
dé specialisten in kerstmarkten zijn.
Behalve eten en drinken vind je op de kerstmarkt
talloze kraampjes met de prachtige ambachtelijk
gemaakte producten. Alles ligt dicht bij elkaar,
waardoor het overal gezellig is.
De pleintjes rond het stadhuis en de Dom baden in
een feestelijk verlichte sfeer. Zeker weten dat je de
hele tijd met een glimlach op je gezicht langs de
kraampjes kuiert.

Zaterdag 3 december 2022
Vertrek: 09u30 gemeentehuis
Scherpenheuvel en vervolgens de gekende
opstapplaatsen.
Prijs:
Leden SamAc : € 15 per persoon
Niet leden : € 18 per persoon
(busvervoer en verzekering inbegrepen )
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Lapland
5 DAAGSE POOLERVARING|
FEBRUARI 2023

Klinken rendieren, noorderlicht, dikke pakken
sneeuw, een tocht met de hondenslee en de
houtgeur van de sauna je als muziek in de oren?
Dan is Lapland misschien wel helemaal iets voor jou.
Het is een prachtige plek waar je in alle rust geniet
van het magische " winter wonderland ".
Scherp je zintuigen en ontdek tijdens je Laplandreis
de natuurpracht op actieve wijze: op
sneeuwraketten of langlaufski’s, met een
hondenslee of een sneeuwscooter.
In Lapland hangt er magie in de lucht.
Het jaar rond oefent het licht een bijzondere
aantrekkingskracht uit.
In het begin van de winter komt de zon nauwelijks
op en tovert de roosachtige “kaamos” gloed de
omgeving om tot een sprookjesdecor.
Het noorderlicht of aurora borealis geeft kleur aan
het landschap en laat niemand onberoerd !
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Dag 1 Brussel – Lapland
Rechtstreekse vlucht naar Kittilä
Onze reisleider verwelkomt ons op de luchthaven
van Zaventem (of ter plaatse in Kittilä) en zal ons de
komende 5 dagen onder zijn of haar vleugels
nemen.
Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines naar
Kittilä. Na een korte transfer komen we aan in Levi
waar we de komende 5 dagen verblijven in ons
hotel.
’s Avonds dineren we in het hotel gelegen nabij het
centrum van het gezellige dorpje Levi met zijn
skipistes.
Dag 2 Sneeuwscootersafari
Na een heerlijk ontbijt halen we de thermische
kledij op die we mogen houden tot het einde van de
reis. We beschikken over een thermisch pak,
thermische laarzen, handschoenen en een bataclava
(een muts die over heel ons hoofd past).
Zo zijn we de komende dagen meteen bestand
tegen de koude. Vandaag krijgen we daarbovenop
ook nog een helm, die verplicht is bij het besturen
van de sneeuwscooter.
Na de nodige uitleg van de sneeuwscooter
vertrekken we vanuit Levi voor een tocht door de
uitgestrekte bossen en over de bevroren meren.
Elke scooter is geschikt voor 2 personen. Let wel:
een geldig rijbewijs voor het besturen van de
scooter is vereist!
Onderweg voorziet onze gids een heerlijke
soeplunch en wordt er ook nog een stop gemaakt
om te ijsvissen. Hij leert ons de knepen van het vak
en nadien kunnen we zelf proberen om een vis te
vangen. Hierna gaat de tocht per sneeuwscooter
direct terug naar Levi. De totale duur van de
excursie bedraag t ongeveer 4 uur. In de namiddag
zijn we nog even vrij
Diner in het typisch Laps restaurant “Kammi” in
Levi- centrum.
Dag 3 Rendiersafari, sneeuwschoenwandeling &
Northern Light Ranch
Ontbijt in het hotel en vervolgens korte transfer naar
de rendierboerderij. We maken kennis met de
rendierhoeder, die ons meer kan vertellen over de
rendieren, zijn leefomgeving en tradities. Een korte
rendiersledetocht (1km) staat hier op het
programma.

Om terug op te warmen krijgen we iets warms te
drinken en proeven we van een typisch Fins
broodje alvorens de sneeuwschoenen aan te
binden.
We maken samen een tocht met de
sneeuwschoenen langs paden en diepsneeuw en
keren nadien terug naar Levi, waar we een
middagmaal genieten in ons hotel. Voor deze
excursie rekenen we een 3tal uurtjes.
Het belooft een spannende avond te worden.
Want rond 18u30 vertrekken we naar de
exclusieve Northern Light Ranch waar we zullen
genieten van een gastronomisch 3-gangendiner.
We bevinden ons deze avond ver van alle
lichtvervuiling; ideaal om het noorderlicht te
aanschouwen, wanneer de omstandigheden
ideaal zijn. Een garantie hebben we helaas niet…
Ook de volgende avond voorzien we een diner in
“the middle of nowhere” voorzien, ver weg van al
het licht. Een tweede kans dus om het
noorderlicht te zien.
Dag 4 Hondensledetocht en diner in Snow
Village
Vandaag genieten we van een vrije voormiddag,
Rond de middag maken we een transfer naar de
huskyfarm en een rit van 10km met de
hondenslede. Uiteraard worden we eerst
voorzien van de nodige info.
Elke hondenspan wordt voortgetrokken door
ongeveer 6 honden. Eén persoon bestuurt de
hondenslede en de andere neemt plaats in de
slede. Soeplunch ter plaatse en transfer terug
naar Levi-centrum. De totale duur van deze
excursie is ongeveer 3u.
Het diner deze avond hebben we voorzien in een
speciale omkadering. Tegen de late namiddag
hebben we een transfer van 45 minuten naar
Lainio Snow Village.
In dit wereldberoemde sneeuwhotel krijgen we
een rondleiding met een lokale gids en krijgen
we een drankje aangeboden. Na het bewonderen
van de ijssculpturen en het imposante
sneeuwbouwwerk, begeven we ons naar het
ijsrestaurant voor een gastronomisch 3gangendiner.
We bevinden ons nu een heel eind weg van het
skioord Levi. Hier is heel weinig lichtvervuiling.
Onze gids zal af en toe buiten een kijkje nemen
om te zien of het noorderlicht te spotten valt. Als
dit het geval zou zijn, gaan we snel naar buiten
om dit prachtige natuurfenomeen te
aanschouwen.
Transfer terug naar uw hotel.
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Dag 5 Lapland – Brussel
De laatste ochtend na het ontbijt zijn we nog even
vrij om te genieten van de faciliteiten van het hotel
of de natuur errond. We leveren onze thermische
kledij in te leveren. Nadien gaat het jammer genoeg
huiswaarts met Brussels Airlines (rechtstreeks) naar
Zaventem

Inbegrepen :
Vervoer van en naar de luchthaven
Internationale vluchten, rechtstreeks met
Brussels Airlines
4 overnachtingen met ontbijt
diner in het hotel
diner in Kammi restaurant
diner in SnowVillage
diner in Northern Lights Ranch
3 x lunch
Alle vermelde excursies
Reisbegeleider
Gidsen
Thermische kledij ter plaatse
Alle transfers
Annulatie en bijstandsverzekering
Infodag
Niet inbegrepen :
Persoonlijke uitgaven
Dranken

Februari 2023
Vertrek: Carrefour Parking-Leuvensestwg
Diest
Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving |
Prijs: gekend vanaf maart 22
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Met SamAc op reis - Hoe werkt het?
Wil je graag mee op reis of op daguitstap?
Fijn! Laat het ons weten via: www.samac.be
Daar vind je alle informatie en je inschrijvingsformulier.
Wanneer je deze volledig ingevuld aan ons terugbezorgt, ontvang je een betalingsverzoek.
Niet zo handig met de computer? Geen probleem geef ons een seintje op het nummer 013/33.65.44 en we
zorgen dat je deelname in orde komt.
Opgelet: je bent pas officieel ingeschreven wanneer je betaling definitief is. Vergeet dus niet om tijdig te
betalen.
2 à 3 weken voor afreisdatum sturen we je alle nodige informatie (opstapplaatsen, begeleiding, programma,
extra info ... ) toe.
De algemene voorwaarden zijn schriftelijk verkrijgbaar via 013 33.65.44, via info@samac.be of op
www.samac.be

Hou ons in de gaten
Het aanbod van SamAc wordt vaak nog uitgebreid in de loop van het jaar en biedt nog zoveel meer dan het
voorzien programma. Hou dus zeker onze digitale kanalen in het oog voor de meest recente info.
www.samac.be

info@samac.be

www.facebook.com/samensamac

@samensamac

Meer dan reizen alleen

De aangeboden reizen worden georganiseerd door:
Het Vakantiehuis
vergunning categorie 7131
CTT
ondernemingsnummer 0867.164.657,
vergunning categorie A 6259.
S2Travel
Onderneminshnummer BE 0521 985 605
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EMIL
3290
INFO
KBO:

E VANDERVELDESTRAAT 80
DIEST - 013/33.65.44
@SAMAC.BE - WWW.SAMAC.BE
0762701201

