BROCHURE REIZEN 2018
In deze brochure stelt de fiets- en reisclub Pasar
Brussel en de Rand haar reisprogramma 2018 voor.
DONDERDAG 10 TOT ZONDAG 13 MEI 2018: Hemelvaart fietsweekend Niederrhein (Duitsland)
De regio Niederrhein geniet een grote populariteit als recreatieve bestemming. Met zijn verscheidenheid aan
unieke landschappen, de charme van kleine historische steden en vele bezienswaardigheden, biedt de
Niederrhein voor elk wat wils. Door het vlakke landschap is de Niederrhein een waar paradijs voor fietsers.
Vanuit het hotel Klostergarten bereiken we snel en makkelijk alle bezienswaardigheden. We fietsen door het
prachtige natuurpark de Maasduinen en langs het riviertje de Niers en bezoeken de historische steden Xanten
en Geldern. Elke dag heb je de keuze tussen 2 fietstochten met verschillend aantal kilometers. Reisbegeleider
Willy Va e ede : Het ieu e d ieste e hotel Kloste ga te ligt aa de a d a het ede aa tsoo d
Kevelae e iedt ee aa ge a e e
ie delijke uit als asis oo deze hee lijke fiets aka tie.
Info: reisbegeleider Willy Vanbeneden 0497/88 34 07 - willyvanbeneden@skynet.be
DINSDAG 19 TOT DINSDAG 26 JUNI 2018: Cultuurreis Schotland
Mysterieuze verhalen en legendes, prachtige kastelen, overweldigende landschappen getooid met sierlijke
Lochs en overgoten met een heerlijke whisky, dit is het recept van deze uitzonderlijke reis, waarbij historische
steden als Edinburgh en Glasgow worden bezocht. ‘eis egeleide Willy De Volde e: I d uk ekke de
landschappen, opmerkelijke historische gebouwen en oeroude tradities maken van Schotland een van de
ooiste la de te e eld.
Info: reisbegeleider Willy De Voldere 0494/57 04 05 - willy.de.voldere@telenet.be
ZONDAG 26 AUGUSTUS TOT ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018: Riviercruise op de Gironde en de Garonne (FR)
We cruisen heerlijk door het estuarium van de Gironde, de Garonne en de Dordogne, langs de glooiende
hellingen van de Médoc, Libournais of Entre-deux-Mers. We zien prestigieuze wijndomeinen. We rijden en
wandelen door historische stadjes. We gaan zelfs even ondergronds. Maar we gaan vooral genieten van het
landschap en heel veel proeven van al het lekke s dat de st eek te iede heeft. s A o ds o de e
verwend op ons luxueuze 4*- uises hip P i esse d A uitai e. ‘eis egeleide Willy Va e ede : De
Bordeauxstreek is tegelijk betovere d e
yste ieus.
Info: reisbegeleider Willy Vanbeneden 0497/88 34 07 - willyvanbeneden@skynet.be
WOENSDAG 12 TOT DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018: Baltische Staten (Litouwen, Letland en Estland)
Estland, Letland en Litouwen waren eeuwenlang een speelbal van de geschiedenis,
verstopt achter het IJzeren Gordijn. Sinds hun onafhankelijkheid in1990 en de opname in de Europese Unie
hebben deze landen zich ingesteld op toeristen uit het Westen. De drie Baltische staten zijn weliswaar alle
drie klein, maar onderling zijn ze behoorlijk verschillend en elk hebben ze hun eigen geschiedenis. Wij bieden
een unieke kans om kennis te maken met deze drie fascinerende landen en hun rijke cultuur en prachtig
erfgoed. ‘eis egeleide Filip Tholle eek: Deze af issele de o d eis doo de d ie Baltis he State iedt ee
g ote e s heide heid aa ultuu e o ge epte atuu .
Info: reisbegeleider Filip Thollebeek 0494/57 04 69 - Philippe.thollebeek@telenet.be

Reizen met de fiets- en reisclub Pasar is genieten!
 Boeiend reisprogramma op unieke bestemmingen
 Begeleiding door ervaren Pasarvrijwilligers
 Aandacht voor cultuur, natuur en lokale bevolking
 Speciaal geselecteerde kwaliteitshotels
 Persoonlijke info via jouw Pasarbegeleider

Info Fiets- en Reisclub Brussel en de Rand: 0497/88 34 07 - willyvanbeneden@skynet.be
Info Pasar Vlaams-Brabant: www.pasar.be/vlaams-brabant & brussel@pasar.be
Alle reizen gebeuren i.s.m. reisbureau Govaka & Pasar (licentie 5417).
De eisfi hes op de olge de pagi a s zij ee kopie uit de o hu e eize
8 a
Govaka-Pasar. Info: www.govaka.be.

Bijzondere reisvoorwaarden
ANNULERING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan zijn reis altijd annuleren, mits
hij de reisorganisatie vergoedt. Annuleringen
moeten steeds schriftelijk gebeuren waarbij
de datum van de postafstempeling van de brief
of van de e-mail geldt als annuleringsdatum.
De vergoeding hierbij is als volgt bepaald (met
uitzondering van ferrykosten waarvan de annuleringskosten op het ogenblik van annulering
bepaald worden):
ì 7RWGDJHQYRRUDDQYDQJLQLWLDWLHI
€ 50/persoon.
ì 9DQDIGDJHQWRWGDJHQYRRUDDQYDQJ
initiatief: 25% van de reissom met een
minimum van € 50 per persoon.
ì 9DQDIGDJHQWRWGDJHQYRRU
aanvang initiatief: 40% van de reissom.
ì 9DQDIGDJHQWRWGDJHQYRRU
aanvang initiatief: 60% van de reissom.
ì 9DQDIGDJHQWRWGDJHQYRRU
aanvang initiatief: 80% van de reissom.
ì %LMDQQXOHULQJYDQDIGDJHQWRWGDJYDQ
vertrek en no-show: 100% van de reissom.

WIJZIGING DOOR DE REIZIGER
Elke door de reiziger gedane wijziging van
datum of naam brengt kosten mee.
Het minimumbedrag is € 25/persoon.
Vanaf 56 dagen voor de aanvang van het
initiatief zijn de wijzigingskosten gelijk aan de
annuleringskosten.
PRIJZEN
De prijzen in deze brochure werden berekend
op basis van de tarieven, brandstoftoeslagen
en wisselkoersen die op 1 november 2017 van
toepassing waren. Voor vliegreizen worden de
taksen en de eventuele brandstoftoeslagen
(stijgend of dalend) verrekend op basis van
deze die geldig zijn op het ogenblik van uitgifte
van de tickets.

Algemene
reisvoorwaarden
Zie www.govaka.be

Goed verzekerd op reis!

.S IJ TR

ANNULATIEVERZEKERING

BAGAGEVERZEKERING

Een annulatieverzekering is niet verplicht maar
wel zeer sterk aanbevolen. Voor je op vakantie
vertrekt, kan er van alles gebeuren. Je wordt
plots ziek, een familielid overlijdt, … En dan
dien je de reis te annuleren en dat kan duur
uitvallen. Met een annulatieverzekering ben je
beschermd tegen deze onvoorziene omstandigheden. Wij adviseren je hierbij de verzekering van DVV. De premie bedraagt 4% van de
reissom. Deze verzekering voorziet je in de
terugbetaling van de annuleringskosten en dat
zonder franchise (exclusief de premie) of in de
vergoeding van de niet opgenomen reisdagen
bij vroegtijdige terugkeer.

Is je bagage tijdens de vliegreis zoekgeraakt, of
werd ze gestolen op een perron in het station?
Met de DVV-bagageverzekering verzeker je de
bagage tot maximaal € 1.000. Zowel bij diefstal,
als bij verlies of beschadiging van bagage
(koffer + inhoud) is er dan een tussenkomst.
De kostprijs bedraagt € 1,25/reisdag.

Je kan deze annulatieverzekering afsluiten bij
boeking van je reis. De volledige polis kan je
lezen op www.govaka.be.

Je kan deze bagageverzekering eveneens bij
boeking afsluiten.
Meer info over verzekerde risico’s en vergoedingen op www.govaka.be.

Praktische informatie
EEN REIS BOEKEN
Inschrijven doe je via onze website www.govaka.be.
Je vindt er bij elke reis een inschrijvingsformulier dat
je online kan invullen. Heb je geen internet, contacteer
dan ons kantoor en wij bezorgen je graag een papieren
formulier. Boek je tijdens onze beurs Vakantie-Idee, gebruik dan het papieren formulier dat je aan de inschrijvingsstand vindt. Na reservering ontvang je een bestelbon en heb je 8 dagen om het gevraagde voorschot (30%
van de reissom) te betalen. Het saldo betaal je 6 weken
voor afreis.
AANTAL DEELNEMERS
Het inschrijven op een vakantie betekent niet dat een
reis ook effectief doorgaat. Govaka & Pasar behoudt
steeds het recht een reis te annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt (dit wordt
ongeveer 6 weken voor afreis bepaald). In dit geval worden alle betaalde sommen volledig terugbetaald.
REISDOCUMENTEN
Ongeveer 1 maand voor afreis ontvang je, indien het
saldo betaald is, per post of e-mail alle reisinformatie.
FORMALITEITEN
Bij reizen naar het buitenland ben je als
deelnemer verantwoordelijk voor het in
orde brengen van de nodige formaliteiten voor volwassenen, kinderen
en huisdieren. Voor de meeste
reizen en vakanties is dat een gewone identiteitskaart en kids-ID
(met pasfoto voor kinderen tot
12 jaar). Op diplomatie.belgium.
be tref je de meest actuele informatie.
SPECIALE WENSEN
Indien je speciale wensen hebt (bv.
kampeerplaatsen, kamers naast elkaar,
dieetwensen, allergieën), moet je deze bij
reservering opgeven. Govaka & Pasar houdt zoveel
mogelijk rekening met jouw wensen, maar kan ze niet
garanderen waardoor ze niet als deel van de reisovereenkomst beschouwd worden.
VERTREKDATA EN REISSCHEMA
Vertrekdata, reisschema’s en afstanden in deze brochure zijn steeds vermeld onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen en/of vergissingen.
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WIJZIGINGEN AAN HET PROGRAMMA
De omstandigheden ter plaatse, de specificiteit van de
bestemmingen en het avontuurlijk karakter van sommige reizen kunnen tot aanpassingen aan het programma
leiden en dit vóór of tijdens de reis. Govaka & Pasar zal
de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel
mogelijk beperken. Wanneer er zich tijdens de reis een
programmawijziging opdringt ten gevolge van factoren
onafhankelijk van de wil van Govaka & Pasar, zal de
betrokken reisleider een alternatief zoeken, rekening
houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. Aanpassingen
aan het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of
plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure en/
of op de website is vermeld. Govaka & Pasar is in dat
geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden
die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de
reis in stand houden.
PROGRAMMA
Als je aan bepaalde onderdelen van het programma (bv.
maaltijden of excursies) niet deelneemt, kan je geen
aanspraak maken op een terugbetaling. Dit geldt
ook als je later aansluit of vervroegd naar
huis keert.
OPSTAPPLAATSEN AUTOCAR
Govaka & Pasar besteedt veel
aandacht aan de organisatie van
vertrek en terugkeer, ook bij autocarreizen. We voorzien een
aantal opstapplaatsen in Vlaanderen en houden daarbij rekening
met de reisroute en in de mate van
het mogelijke met de woonplaats
van de deelnemers. Deze opstapplaatsen zijn centraal gelegen, vlot
bereikbaar. Hou er dus rekening mee dat
je zelf instaat voor de verplaatsing tot de opstapplaats naar keuze.
FERRYOVERTOCHTEN BIJ KAMPEERREIZEN
Tenzij anders vermeld bij het reisoverzicht, zijn de ferryovertochten niet inclusief in de prijs. In het geval een
ferryovertocht deel uitmaakt van het programma, zal je
door ons gecontacteerd worden. Govaka & Pasar maakt
een persoonlijk voorstel over op basis van de afmetingen van je kampeerinstallatie. Dat kan met inbegrip zijn

van een overnachting in een kajuit. Het reisprogramma
kan veranderen indien het vaarschema wijzigt. Govaka
& Pasar is hiervoor niet verantwoordelijk maar zal
trachten het programma zo aan te passen dat het inhoudelijk gelijk blijft.
UITSTAPPEN BIJ KAMPEERREIZEN
Voor camperreizigers is het niet altijd evident om bepaalde excursies tijdens de reis met de camper te maken. Bij heel wat excursies wordt er daarom alternatief
vervoer voorzien. Bij reizen voor campers en caravans
gebeurt het soms dat, in overleg met de groep, aan de
caravanreizigers voorgesteld wordt camperreizigers
mee te nemen in hun auto voor een excursie.
ACCOMMODATIE
ì-H ORJHHUW LQ JRHGH WRW OX[XHX]H KRWHOV FKDPEUHV
d’hôtes, gîtes, guesthouses of op schepen. In de zeldzame gevallen waarbij er geen douche en/of wc op de
kamer is, wordt dit aangegeven. Indien, omwille van
beschikbaarheid of andere reden, het voorziene hotel
of de verblijfplaats niet kan worden aangeboden, mag
Govaka & Pasar een gelijkwaardig alternatief hotel of
een alternatieve verblijfplaats voorzien.
ì$OVVLQJOHNDQMHELMRQ]HUHL]HQDDQJHYHQGDWMH
een kamer wenst te delen met een persoon van hetzelfde geslacht. Indien
dit mogelijk is, betaal je de prijs
op basis van een tweepersoonskamer. Indien er geen andere
deelnemer is met wie de kamer
kan worden gedeeld, zal je
door ons gecontacteerd worden. Kies je dan om als single
mee te gaan, dan krijg je een
single kamer toegewezen en is
de toeslag éénpersoonskamer
verschuldigd.
HUISDIEREN
Huisdieren (per kampeerreis/-vakantie is in
deze brochure aangeduid of ze al dan niet toegestaan
zijn) dienen steeds aan de leiband te worden gehouden.
Op bepaalde onderdelen van het programma (busuitstappen en maaltijden) zijn huisdieren niet toegelaten.
Als eigenaar dien je zelf te zorgen voor de nodige documenten en vaccinatievoorschriften en ben je volledig
verantwoordelijk voor eventuele schade of moeilijkheden die ontstaan door het meenemen van huisdieren op
reis.

HUURFIETS EN/OF EIGEN FIETS
ì2S KHHO ZDW EHVWHPPLQJHQ NDQ HHQ ILHWV ZRUGHQ
gehuurd. Na inschrijving ontvang je van ons een document waarop je het type fiets en je lichaamslengte
kan doorgeven. Zo krijg je een voor jou gepaste huurfiets die voldoet aan het type fietstocht. De lokale
verhuurder staat in voor het onderhoud. Bij sportieve
fietsvakanties neem je jouw eigen pedalen en eventueel een aangepast zadel mee.
ì=RUJ VWHHGV YRRU HHQ GHJHOLMNH ILHWVKHOP RRN YRRU
recreatieve fietsvakanties.
ì-HEHQWJHGXUHQGHGHKHOHILHWVYDNDQWLH]HOIYHUDQWwoordelijk voor de ter beschikking gestelde huurfiets. In geval van schade of diefstal kan de fietsverhuurder een schadevergoeding aanrekenen die je
rechtstreeks aan hem dient te betalen.
ì+HW PHHQHPHQ YDQ GH HLJHQ ILHWV JHEHXUW RS HLJHQ
risico. Zorg eventueel voor een passende fietsverzekering.
OEFENTOCHTEN FIETSVAKANTIES
Elk jaar organiseren we 3 oefentochten voor deelnemers
aan onze fietsvakanties. Daarop maak je uitgebreid kennis met onze werkwijze en leer je medereizigers en enkele van onze begeleiders al kennen. Deelnemers
aan een sportieve fietsvakantie zijn verplicht
aan minstens 1 oefentocht deel te nemen. Voor deelnemers aan een recreatieve fietsvakantie van 4 dagen of
meer bevelen we het deelnemen
aan minstens 1 oefentocht sterk
aan. We bieden daarom elke
deelnemer 1 oefentocht gratis
aan. Wil je aan meerdere oefentochten deelnemen, dan betaal je
€ 15 per bijkomende tocht. Meer
informatie hierover ontvang je in
de loop van februari, samen met een
medisch attest dat je door je arts laat
invullen.
PRIJZEN
ì'H YHUPHOGH SULM]HQ ]LMQ SHU SHUVRRQ HQ ]LMQ JHbaseerd op een tweepersoonskamer of op twee
personen per installatie (voor kampeerders). Voor
éénpersoonskamers of voor alleenreizenden (voor
kampeerders) wordt een toeslag aangerekend.
ì$OOHSULM]HQ]LMQVWHHGVLQFOXVLHI%7:HQELMGUDJHJDrantiestelling.
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FIETSEN
RECREATIEVE FIETSVAKANTIE

Het nieuwe driesterrenhotel Klostergarten
ligt aan de rand van het bedevaartsoord
Kevelaer en biedt een aangename en
vriendelijke uitvalsbasis voor deze
heerlijke fietsvakantie.

NIEUW
10 TOT 13 MEI 2018 (HEMELVAART)
(eigen fiets)

Willy Van Beneden

Brussel - Kevelaer: 200 km

Niederrhein (Duitsland)
De regio Niederrhein geniet een grote populariteit als recreatieve bestemming. Met zijn verscheidenheid aan unieke landschappen, de charme
van kleine historische steden en vele bezienswaardigheden, biedt de Niederrhein voor elk wat wils. Door het vlakke landschap is de Niederrhein
een waar paradijs voor fietsers. Vanuit het hotel Klostergarten bereiken
we snel en makkelijk alle bezienswaardigheden. We fietsen door het
prachtige natuurpark de Maasduinen en langs het riviertje de Niers en bezoeken de historische steden Xanten en Geldern. Elke dag heb je de keuze
tussen 2 fietstochten met verschillend aantal kilometers.
DAG 1: Aankomst tegen de middag
in Kevelaer (Hotel Klostergarten),
verwelkoming en info. Kennismakingsrit door het natuurgebied
Niederrhein, langs de rivier de
Niers en de steden Goch en Weeze.
Afstand: 40 km of 30 km.
DAG 2: De dagrit van vandaag heeft
als eindbestemming het natuurpark Maasduinen, grensgebied met
Nederland aan de Maas. We rijden
onderweg door mooie natuurgebieden Looierheide en het stadje
Walbeck.
Afstand: 65 km of 50 km.

DAG 3: Via het bosgebied Hochwald
rijden we naar Xanten aan de Rijn,
waar we een bezoek brengen aan
de voormalige legerplaats van het
Romeins legioen en de Gotische
Sint-Viktordom. We keren terug via
Sonsbeck (Bönninghardt).
Afstand: 65 km of 55 km.
DAG 4: Voor de middag fietsen we
via het riviertje de Niers naar
Geldern, slechts 6 kilometer van
Nederland verwijderd en hoofdstad
van het historisch hertogdom
Gelre. Via het Nierskanaal en het
dorp Twisteden rijden we terug
naar Kevelaer. Daarna terugreis.

REISINFORMATIE

€ 419
Prijs p.p. (basis= tweepersoonskamer)
Toeslag eenpersoonskamer: € 73
Vroegboekkorting tot 31/12/17: € 10
Korting leden Pasar & kwb: € 25
Inclusief: 3 overnachtingen in halfpension \ 1x
lunch \ fietsshirt of polo of Wowow-pakket \
deelnemersbrochure \ fiets- en reisbegeleiding.
Exclusief: Reis heen/terug \ overige lunches \
drank bij de maaltijden \ inkomgelden \ eventuele
toeristentaksen (ter plaatse aan hotel te betalen)
\ verzekeringen \ persoonlijke uitgaven en fooien.
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CULTUURREIS

Indrukwekkende landschappen,
opmerkelijke historische gebouwen en
oeroude tradities maken van Schotland
een van de mooiste landen ter wereld.

NIEUW
19 TOT 26 JUNI 2018

Willy De Voldere

Schotland
(Verenigd Koninkrijk)
Mysterieuze verhalen en legendes, prachtige kastelen, overweldigende
landschappen getooid met sierlijke Lochs en overgoten met een heerlijke
whisky, dit is het recept van deze uitzonderlijke reis, waarbij historische
steden als Edinburgh en Glasgow worden bezocht.
DAG 1: Vlucht van Brussel naar
Edinburgh. Optionele panoramische tour door Edinburgh. We
ontdekken er de Georgiaanse wijk
uit de 18de eeuw en het middeleeuwse stadsgedeelte.
DAG 2: Vandaag bezoeken we het
kasteel van Edinburgh, dat de stad
domineert vanop 120 m hoogte. We
vinden er de ‘Stone of Destiny’,
waarop de Schotse koningen
destijds werden gekroond, de
woonverblijven van Mary Stuart, de
St Margaret-kapel, het oudste
gebouw van Edinburgh en het
kanon Mons Meg. ‘s Namiddags
gaan we naar Perthshire, via de
hangbrug van Forth Road, en
stoppen voor een foto aan het
kasteel van Dunnottar, waar de film
Macbeth werd opgenomen.
DAG 3: ‘s Ochtends maken we een
panoramische bustour van
Aberdeen, de granieten stad. We
zien de haven, de kathedraal
St Machar, Duthie Park en zijn
wintertuinen, de grootste overdekte tuinen van Europa. Vervol-

gens trekken we naar Ballater voor
een bezoek aan een distilleerderij
met proeverij. We eindigen met een
bezoek aan het Kasteel van
Crathes.
DAG 4: We rijden naar de prachtige
vallei van Speyside, de ‘gouden
driehoek’ van de whisky en
vervolgens naar het kleine
charmante stadje Elgin met zijn
kathedraal genaamd de ‘Lantaarn
van het Noorden’. ‘s Namiddags
bezoeken we de wolspinnerij van
Johnstons en rijden we verder naar
Aviemore, beroemd om zijn dorre
heuvels en talrijke wilde dieren.
DAG 5: We bezoeken het slagveld
en het bezoekerscentrum van
Culloden. De namiddag is gewijd
aan het verhaal en het leven van de
‘Highlanders’. We bezoeken het
Highlands Folk Museum, waar we
kennis maken met 200 jaar
landelijk leven. Activiteiten zoals
weven worden het hele jaar door
gedemonstreerd.
DAG 6: Deze ochtend wandelen we
langs het beroemde meer van Loch

Ness. Misschien zien we Nessie
wel. We bezoeken het Kasteel van
Urquhart. We vervolgen onze weg
langs de boorden van het Caledonisch kanaal dat Fort William
verbindt met Inverness en stoppen
in Fort Augustus aan een ingenieus
sluizensysteem uit de 19de eeuw.
Vervolgens gaat het langs de oude
Vallei van Glencoe, bekend door de
massamoord op de Clan MacDonald door de Clan Campbell. We
stoppen even in het bezoekerscentrum en rijden dan verder langs het
meer van Loch Lomond, het
grootste meer van Groot-Brittannië, omringd door spectaculaire
landschappen. We eindigen in
Glasgow, de grootste stad van
Schotland.
DAG 7: Bezoek aan het centrum van
Glasgow, het Riverside museum en
het nieuw transportmuseum.
‘s Namiddags rijden we naar
Stirling en bezoeken er het kasteel
dat op strategische wijze de stad en
de vallei domineert vanop zijn
vulkanische rots.
DAG 8: Transfer naar de luchthaven. Terugvlucht.
REISINFORMATIE

€ 1.959
Prijs p.p. (basis= tweepersoonskamer)
Toeslag eenpersoonskamer: € 253
Vroegboekkorting tot 31/12/17: € 10
Korting leden Pasar & kwb: € 25
Inclusief: Vluchten heen/terug \ transfers
volgens programma \ 7 overnachtingen in
volpension \ inkomgelden volgens programma \
deelnemersbrochure \ lokale gids (Nederlandsalig) \ reisbegeleiding.
Exclusief: Dranken bij de maaltijden \ eventuele
toeristentaksen (ter plaatse aan hotel te betalen)
\ verzekeringen \ persoonlijke uitgaven en fooien.
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CULTUURREIS
CRUISE

NIEUW

De Bordeauxstreek is tegelijk betoverend
en mysterieus.

26 AUGUSTUS TOT 2 SEPTEMBER 2018

Willy Van Beneden

Gironde (Frankrijk)
We cruisen heerlijk door het estuarium van de Gironde, de Garonne en de
Dordogne, langs de glooiende hellingen van de Médoc, Libournais of Entre-deux-Mers. We zien prestigieuze wijndomeinen. We rijden en wandelen door historische stadjes. We gaan zelfs even ondergronds. Maar we
gaan vooral genieten van het landschap en heel veel proeven van al het
lekkers dat de streek te bieden heeft. ‘s Avonds worden we verwend op
ons luxueuze 4*-cruiseschip Princesse d’Aquitaine.
DAG 1: Vlucht van Brussel naar
Bordeaux. Inscheping om 18u.
Welkomstdrankje en voorstelling
van de bemanning. Diner aan boord,
gevolgd door een welkomstavond.
DAG 2: Van de Garonne varen we de
Gironde op tot Pauillac met zijn fraai
bewaarde, oude huizen langs de
kade. ‘s Namiddags excursie op
ontdekking door de Médoc, waar de
meest prestigieuze rode wijnen ter
wereld te vinden zijn. We rijden
langs een aantal ‘appellations’ met
ronkende namen en komen voorbij
klassiekers als de kastelen van
Lafite-Rothschild, Latour en Mouton
Rothschild. ‘s Avonds is er animatie.
DAG 3: We varen naar de monding
van de Gironde, langs moerassen,
steile kliffen, holwoningen en
vissershuisjes, tot aan Blaye, een
stadje met Vaubanversterkingen.
Met de bus verkennen we de route
van de ‘corniche’, een smalle en
pittoreske weg langs de Dordogne.
We ontdekken mooie tuinen, oude
vissershuizen, opmerkelijke huizen
tegen de kliffen aangebouwd en de
beroemde ‘carrelets’, eigenaardige
huisjes die boven het water
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bengelen. We stoppen in Bourg, een
gezellig stadje gebouwd op een
rotspunt en omringd door een
omwalling uit de Middeleeuwen.
Terugkeer naar Blaye en bezoek aan
de citadel. Dansavond.
DAG 4: We varen over de Dordogne
tot in Libourne. Busexcursie naar
Saint-Emilion met geleid bezoek aan
de ondergrondse monumenten,
holwoningen en de monolithische
kerk. Nadien, bezoeken we een
familiaal wijnbouwdomein, waar we
afsluiten met een degustatie.
Avondshow van de bemanning.
DAG 5: Afvaart naar Cadillac.
Bezoek aan Cadillac en het kasteel
van Roquetaillade. Onderweg
houden we halt op een wijndomein
en genieten er van een wijndegustatie.
DAG 6: We varen naar Bordeaux, dat
we met een gids bezoeken. De stad
is door de Unesco beschermd als
werelderfgoed. We wandelen door
het oude stadsgedeelte, van de
neo-classicistische wijk Quinconces
en het Grand Théâtre tot de wijk
Saint-Pierre met zijn smalle
straatjes.

DAG 7: Keuzedag. We bezoeken het
bekken van Arcachon. We starten
aan het oesterhuis en bezoeken het
oestermuseum in de haven van
Larros. Natuurlijk proeven we de
oesters aan een van de oesterhutjes.
Daarna schepen we in voor een
boottocht op het bekken van
Arcachon. We zien er het vogeleiland, de hutten, de oesterparken,
het schiereiland Cap Ferret, en de
vissersdorpen. Daarna gaat het naar
de ‘Dune du Pilat’, de hoogste duin
van Europa. Ofwel kies je voor een
excursie naar Cognac met een
bezoek aan één van de grote
cognachuizen, gevolgd door een
proeverij. ’s Namiddags geleid
bezoek aan de stad in een klein
treintje en aan het musée des Arts
de Cognac.’s Avonds galadiner
gevolgd door een dansavond.
DAG 8: Transfer naar de luchthaven.
Terugvlucht.
REISINFORMATIE

€ 1.899
Prijs p.p. hoofddek (basis= tweepersoonskajuit)
Toeslag bovendek: € 140
Vroegboekkorting tot 31/12/17: € 10
Korting leden Pasar & kwb: € 25
Inclusief: Vluchten heen/terug \ excursies
volgens programma \ 7 overnachtingen in
volpension (incl. drank bij maaltijden en aan de
bar) \ diner en gala-avond \ welkomstcocktail \
inkomgelden volgens programma \
deelnemersbrochure \ lokale gids (Nederlandstalig) \ reisbegeleiding.
Exclusief: Overige dranken \ toeristentaks (aan
boord te betalen) \ verzekeringen \ persoonlijke
uitgaven en fooien.
Goed om weten! Op het bovendek kunnen de
ramen gedeeltelijk worden geopend. De ramen op
het hoofddek zijn iets kleiner en kunnen niet
open. Alle kajuiten zijn buitenkajuiten en
beschikken over douche \ toilet \ airconditioning \
televisie \ haardroger en kluis.

CULTUURREIS

Deze afwisselende rondreis door de drie
Baltische Staten biedt een grote
verscheidenheid aan cultuur en ongerepte
natuur.

NIEUW
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Philippe Thollebeek

Baltische Staten
(Litouwen, Letland, Estland)
Estland, Letland en Litouwen waren eeuwenlang een speelbal van de geschiedenis, verstopt achter het IJzeren Gordijn. Sinds hun onafhankelijkheid in1990 en de opname in de Europese Unie hebben deze landen zich ingesteld op toeristen uit het Westen. De drie Baltische staten zijn weliswaar
alle drie klein, maar onderling zijn ze behoorlijk verschillend en elk hebben
ze hun eigen geschiedenis. Wij bieden een unieke kans om kennis te maken
met deze drie fascinerende landen en hun rijke cultuur en prachtig erfgoed.
DAG 1: Vlucht van Brussel naar
Vilnius (via Tallinn). Avondmaal met
folklorevoorstelling in een typisch
restaurant van het historische
stadsdeel.
DAG 2: Stadsbezoek aan Vilnius,
hoofdstad van Litouwen, met de
Petrus- en Pauluskerk, de
kathedraal, de Dageraadpoort, de
Russisch-orthodoxe kerk van de
Heilige Geest, het stadhuisplein en
de universiteit met de Sint-Johanneskerk. ‘s Namiddags bezoeken
we Trakai, de vroegere hoofdstad,
en het 14de eeuwse kasteel op een
klein eiland in het Galvémeer.
DAG 3: Vertrek naar Kaunas, waar
we de ruïnes van het kasteel, het
stadhuisplein met zijn talrijke
monumenten en de kathedraal
bezichtigen. We wandelen door het
historische centrum. ‘s Namiddags
bezoeken we het museum van Ciurlionis. Aankomst in Klaipeda, waar
we overnachten.
DAG 4: Stadstour door Klaipeda,

geboorteplaats van de poëet Simon
Dach en de oudste stad van
Litouwen. Daarna gaan we naar de
Isthmus van Koerland, een uniek
Nationaal Park, Unesco werelderfgoed. Verder stoppen we aan de
heksenheuvel van Juodkranté en
maken we een excursie in Nida. We
sluiten af met een boottocht op de
lagune van Curonians.
DAG 5: Vertrek naar Riga met een
stop in Palanga, één van de
mooiste badsteden aan de
Baltische Zee. Bezoek aan de
Botanische tuin en het Ambermuseum in het Paleis van Graaf
Tyszkiewwicz. ‘s Namiddags
wandelen we over de Biruteheuvel
langs de kust en rijden we door
naar de Kruisenheuvel. Aankomst
in Riga.
DAG 6: Stadstour door Riga,
hoofdstad van Letland. We
bezoeken in deze middeleeuwse
Hanzestad de Sint-Pieterskerk, de
koepelkerk, de oude gildehuizen,

de Zweedse poort en het parlementsgebouw. In het openluchtmuseum aan het Juglameer vinden we
ruim 90 hoeves, windmolens,
vissershutten en kerken.
DAG 7: We vertrekken voor een kort
stadsbezoek aan Parnu, een
aangename kuststad met een
historisch verleden. Daarna reizen
we verder naar Tallinn.
DAG 8: Stadstour door Tallinn met
een bezoek aan de oude stad, een
typisch voorbeeld van gotische
architectuur in de Baltische Staten.
Hoogtepunten zijn de versterkte
burcht Toompea, de 13de eeuwse
koepelkerk, de Russisch-orthodoxe
Kathedraal van Alexander Nevskij,
het stadhuisplein, de oude
gildehuizen en de kerk van
Sint-Olav. In de namiddag maken
we een stadswandeling in het oude
stadsgedeelte met een bezoek aan
het Sint- Brigitteklooster.
DAG 9: Stadswandeling door
Tallinn. ‘s Namiddags transfer naar
de luchthaven en terugvlucht.

REISINFORMATIE

€ 1.699
Prijs p.p. (basis= tweepersoonskamer)
Toeslag eenpersoonskamer: € 274
Vroegboekkorting tot 31/12/17: € 10
Korting leden Pasar & kwb: € 25
Inclusief: Vluchten heen/terug \ transfers
volgens programma \ 8 overnachtingen in
volpension \ inkomgelden volgens programma \
deelnemersbrochure \ lokale gids (Nederlandstalig) \ reisbegeleiding.
Exclusief: Drank bij maaltijden \ eventuele
toeristentaksen (ter plaatse aan hotel te betalen)
\ verzekeringen \ persoonlijke uitgaven en fooien.
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Pasar Fiets- en reisclub Brussel en de Rand
Groepsreizen 2018 - Aanvraag tot deelname
Formulier op te sturen of te mailen naar Pasar, Pletinckstraat 19, 1000 Brussel – brussel@pasar.be.
Uw aanvraag tot deelname wordt na ontvangst doorgestuurd naar Reisbureau Govaka & Pasar,
waar ze verder verwerkt wordt.
NAAM REIS/VAKANTIE ……………………………………………………………………………. AFREISDATUM: ……………………………………………………..
CORRESPONDENTIEADRES
Naa e oor aa : ……………………………………………………………..
Geslacht: O Man O Vrouw
Straat + huis u
er: ……………………………………………………………
Post ode + Ge ee te: …………………………………………………………..
Telefoo : ……………………………………………………………………………….
Gs : ………………………………………………………………………………………
E-mail (verplicht in te vullen): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lid u
er k /Pasar/VWB: …………………………………………………. Ba kreke i g u
er: …………………………………………………………
DEELNEMERS
Noteer hier de namen van alle deelnemers waarvoor je inschrijft, inclusief jezelf.
Belangrijk: Gelieve de namen te vermelden zoals ze op de identiteitskaart of het internationaal paspoort staan.
Officiële voornaam en naam
1. ……………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………

Geslacht
O Man O Vrouw
O Man O Vrouw
O Man O Vrouw
O Man O Vrouw

Geboortedatum
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

EXTRA
 Kamerkeuze:
O tweepersoonskamer O eenpersoonskamer O tweepersoonskamer te delen met: ….…………………………………………………….
 Spe iale e se
. egetaris he aaltijde /huur fiets/… : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Bij fietsvakanties: GRATIS FIETSSHIRT of POLO of GRATIS WOWOW-PAKKET (FLUO FIETSKLEDIJ)
Verzekeringen
annulatieverzekering
Een annulatieverzekering is niet verplicht maar wel zeer sterk aanbevolen. Voor je op vakantie vertrekt, kan er van alles
ge eure . Je ordt plots ziek, ee fa ilielid o erlijdt, … En dan dien je de reis te annuleren en dat kan duur uitvallen. Met een
annulatieverzekering ben je beschermd tegen deze onvoorziene omstandigheden. Wij adviseren je hierbij de verzekering van
DVV . Deze verzekering voorziet je in de terugbetaling van de annuleringskosten en dat zonder franchise (exclusief de premie) of
in de vergoeding van de niet opgenomen reisdagen bij vroegtijdige terugkeer. De volledige polis kan je lezen op www.govaka.be
bagageverzekering
Is je bagage tijdens de vliegreis zoekgeraakt, of werd ze gestolen op een perron in het station? Met de DVV bagageverzekering
erzeker je de agage tot axi aal € .
. )o el ij diefstal, als ij erlies of es hadigi g a agage koffer + i houd is er
dan een tusse ko st. Meer i fo o er erzekerde risi o’s e ergoedi ge op www.govaka.be .
Indien je een annulatie- of bagageverzekering wenst af te sluiten, moet de onderschrijving en de betaling ervan gelijktijdig
gebeuren met de boeking van je reis. De premie voor een annulatieverzekering bedraagt 4% van de totale reissom, de premie
oor ee agage erzekeri g € , 5/reisdag.
Ik wens een annulatieverzekering: O ja
O nee
Ik wens een bagageverzekering: O ja
O nee
Bijzonderheden
Briefwisseling verloopt per e-mail (kruis vakje aan indien je toch per post wil ontvangen O)
Wens lid te worden van pasar O Ja O Neen
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene en bijzondere reisvoorwaarden van Govaka (www.govaka.be) . Ook verklaart de ondergetekende dat alle op dit
formulier vernoemde deelnemers in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeren en zonder de hulp van derden de reis of vakantie kunnen volmaken.

Datum

Handtekening

