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RALLY
VAN PARIJS
Beste klanten,
Door het overlijden van de bedenker van Familial Godillot,
organiserend orgaan van de Rally van Parijs, heeft het
bestuur beslist deze Rally niet meer te organiseren.
Daarom nemen wij met heel veel spijt afscheid van deze
topper, die we nu al 20 jaar organiseerden, en altijd met
succes hebben kunnen uitvoeren.

Het Scheldeboorden Team

www.scheldeboorden.be
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MADEIRA
het Bloemenparadijs
8 daagse reis: van 16 tot 23 maart 2019

Programma:
Dag 1: vertrek vanuit Zaventem
richting Funchal. Transfer naar
het hotel, inchecken en vrije
tijd. Kennismaking met onze
wandelgids. Avondmaal.
Dag 2: op onze eerste wandeldag
ontdekken we de Verborgen Hoekjes van Madeira. Een
gemakkelijke wandeling in de mooie vallei van Sao Jorge met
een pracht aan bloemen, kruiden en watervallen of het “Paradijs
op aarde”.
Dag 3: vandaag wandelen we van
Prazeres naar Faja Da Ovelha. Van
Eucalyptus- en pijnbomen in het
Laurissilva Woud tot boerderijtjes
met lokale groeten en fruit, “Couleur
Locale” ten top.
Dag 4: de tocht van vandaag brengt ons naar het meest bekende
dorpje, Santana, dat we via het emerald groene paradijs of de
Levada Caldeirao, bereiken. Spectaculaire zichten gegarandeerd.
Dag 5: vrije dag om even op krachten te komen en te genieten
van de faciliteiten van ons hotel, of een uitstapje te maken.
Dag 6: de unieke wandeling van vandaag toont ons de vele rotsmeertjes die het eiland rijk is. Diep ingesneden, vormen ze het
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schouwtoneel van cascades, kristalhelder water en eeuwenoude
paden er naar toe. Een onvergetelijke ervaring in het westen van
het eiland.
Dag 7: om af te sluiten een wandeling die geen enkele wandelaar
zou mogen missen, van Boca da Corrida naar Encumeada. Een
hoogtewandeling met zeer weinig klimmen, prachtige uitzichten
op de Nonnenvalei, en de groene oase van de Serra d’Agua.
Dag 8: vrij tot de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht
naar Zaventem.
Afhankelijk van weersomstandigheden kunnen wandelingen
aangepast of verwisseld worden!!!

PRIJS: 865€ per persoon in een 2 persoonskamer reservatie
tot 28 december 2018
PRIJS: 965€ per persoon in een 2 persoonskamer reservatie
vanaf 29 december 2018
Supplementen: pakket 5 wandelingen: 215€
singlekamer: 215€
transfer naar en van Zaventem: 25€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 68€ p.pers.
in single: 85€
Inbegrepen: vlucht met 20kg bagage, transfer van en naar
het hotel, half pension, (begeleiding vanuit België vanaf
25 deelnemers).
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, middagmalen,
supplementen zoals boven vermeld en fueltoeslagen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
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LA GOMERA
de Canarische groene parel van
de "fluittaal” of Silbo
9 daagse reis: van 23 april tot 1 mei 2019

Programma:
Dag 1: vertrek vanuit Temse of
Zaventem naar Tenerife, afhankelijk
van het uur van aankomst, hebben
we onmiddellijk een boottransfer
naar La Gomera of hebben we eerst
nog een overnachting op Tenerife.
Dag 2: eerste kennismaking met onze wandelgids + vrije tijd op
La Gomera of misschien al een korte verkenningswandeling in
de buurt van het hotel.
Dag 3: onze eerste wandeldag gaat dwars door het Gomera
regenwoud. Deze verrassende tocht brengt ons doorheen een
mystiek stukje laurierbomenbos. De hogere vochtigheidsgraad
heeft hier mooi huisgehouden en dit zorgt voor speciale
natuurverschijnselen o.a., korstmossen, mos vlechten,…
Het lijkt wel een sprookjesbos. Enkel de dwergjes en elfjes
ontbreken. We eindigen onze tocht bij het Arure stuwmeer.
Dag 4: na een korte busrit starten we met de “Chorros”
legenden van Epina. Via een oud pad vol met bloeiende heide,
cistus of zonneroosjes en wijngaarden,… komen we terug in de
bewoonde wereld van Vallehermosos.
Dag 5: enorme basaltreuzen in het prachtige binnenland wachten
ons op.Via de hoge bergbrug Cañadas de Peraza begeven we ons
naar de vallei-overgang van Tanque. Dit punt weerspiegelt het
grote contrast van het eiland: de magische dennenbossen tegen
de prachtige palmbomen in de lagere gebieden.
Dag 6: wie La Gomera zegt moet
ook zeker “Garajonay” roepen.
We wandelen in het hart van La
Gomera, of het nationaal park van
de 1487 meter hoge Garajonay berg.
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Panoramische uitzichten over het eiland en de zee. Bij helder
weer zien we zelfs de Pico del Teide op Tenerife, of het kleine
eilandje El Hierro. Eindigen doen we in het dropje Imada.
Dag 7: onze laatste wandeldag wordt als het ware een echte
koningstour! We wandelen naar het enige echte bolwerk van
de voormalige Guanche koning nl. naar Valle Gran Rey. Vanaf
de kapel van de heilige drie koningen slingert zich een soort
pelgrimsroute naar de bloemrijke vallei. Onderweg komen we
langs traditionele dorpjes als Chipude en El Cercado, al jaar en
dag gekend voor de artisanale pottenbakkers.
Dag 8: overtocht naar Tenerife en vrije tijd of een vrije dag op La
Gomera.
Dag 9: vrij tot transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht
van Tenerife naar Brussel.
Afhankelijk van de weersomstandigheden
wandelingen verwisseld of gewijzigd worden.

kunnen

PRIJS: 1.195€ per persoon in een 2 persoonskamer reservatie
vóór 28 december 2018
PRIJS: 1.295€ per persoon in een 2 persoonskamer reservatie
vanaf 29 december 2018
Supplementen: pakket 5 wandelingen op La Gomera: 215€
singlekamer: 260€
transfer naar en van Zaventem: 25€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 85€ p.pers.
in single: 100€
Inbegrepen: vlucht met 20kg bagage, transfers naar en van het
hotel, overtochten La Gomera, half pension, begeleiding vanuit
België vanaf 25 deelnemers.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken, persoonlijke uitgaven
en supplementen zoals boven vermeld en fueltoeslagen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
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ENGELAND
2 IML Wandelingen
in "Wellingborough”
4 daagse reis: van 10 tot 13 mei 2019

Programma:
Dag 1: vertrek uit Temse en Oostende naar
Calais. Overtocht met de Shuttle (trein) naar
Folkestone. Daarna verder naar Wellingborough
en the Castle Theater voor ophalen startkaarten en
openingsceremonie. Avondmaal in ons hotel The
Hind gelegen in het volle centrum en op 2 minuten
stappen van de start.
Dag 2: IML wandeldag met mogelijke afstanden: 10 - 15 - 25 42 km (25 - 42 km all roads of fields and tracks) Opgelet: keuze
van de routes en km moeten op voorhand worden doorgegeven
en kunnen niet meer gewijzigd worden!
Dag 3: IML wandeldag met mogelijke afstanden: 10 - 15 - 25 42 km (25 - 42 km all roads of fields and tracks).
Dag 4: na het ontbijt zit ons wandelweekendje erop, maar we
brengen nog een bezoek aan Canterbury met gelegenheid tot
middagmaal alvorens naar Folkestone te rijden. Overtocht per
shuttle en dan via Oostende terug naar Temse.
PRIJS: 485€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 165€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 37€ p.pers.
in single: 50€
IML startgeld: ± £10 (prijs 2018)
Inbegrepen: autocar, shuttle, hotel in half pension, begeleiding.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken en startgeld, alle
opties vermeld onder supplementen, eventuele kost voor het
visum na Brexit!
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart, IML-boekje,
wandeluitrusting.
Lokale munt: Britse Pond (koers nov.: 1€ = £0,87).
8

FRANKRIJK
"4 IML wandelingen
in Chantonnay"

6 daagse reis: van 29 mei tot 3 juni 2019

Programma:

Dag 1: vertrek uit Temse, Oostende en Nieuwpoort om daarna
via Calais en Abbeville, Rouen te bereiken. We gaan de Seine
over om rond het middagmaal in de buurt van Alençon toe te
komen. In de namiddag rijden we dan via Le Mans, Angers en
Cholet naar Chantonnay en ons verblijfshotel Moulin Neuf
(met zwembad). Ophalen van de startkaarten en avondmaal.
Dag 2 tot 5: 4 IML wandeldagen met mogelijke afstanden:
8 - 12 - 21 - 28 - 42 km.
Om 6u45 en om 8u00 wordt u met onze bus naar de start gebracht.
Van daar brengt men u met lokale bussen naar het vertrek van de
wandeling (inbegrepen in de startprijs). U zal zéker weer nieuwe
trajecten ontdekken. Wijngaarden, pittoreske dorpjes, kastelen,
abdijen, prachtige valleien en ja, de fameuze watertorens en de
steengroeven staan nog steeds op post.
Ook dit jaar bieden we in de namiddag de mogelijkheid om
deel te nemen aan een excursie. Vertrek om 13u00 en terug in
het hotel omstreeks 17u30. Daarna zullen de wandelaars aan
het Parc Clemenceau opgehaald worden.
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Mogelijke bezoeken zijn oa de Donjon van Bazoges, de
Richelieu-stad Luçon, les Marais de Poitevin, Mareuil,...
Dag 6: na het ontbijt nemen we afscheid van deze rustgevende
omgeving aan het Grand en Petit Lac en gaat het huiswaarts.

PRIJS: 595€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 195€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 45€ p.pers.
in single: 58€
IML startgeld: prijzen 2018: 32€ (42 km) / 28€ (28 km)
26€ (20 km) / 20€ (12 km) / 18€ (8 km) (ter plaatse te betalen)
Inbegrepen: autocarreis, hotel in half pension, begeleiding.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken en startgeld, eventuele
inkomgelden bij de namiddaguitstap, verzekering.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.

www.scheldeboorden.be
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DUITSLAND
Weekendje aan de Rijn
3 daagse reis: van 8 tot 10 juni 2019

Programma:
Dag 1: vertrek uit Temse, en Sinaai
richting Aken. (koffiestop) Daarna
verder naar Koblenz. Onze eerste
kennismaking met de stad beginnen
we aan het Keurvorstelijk Slot, het regeringsgebouw en de
Rijnallee. Daarna vrij voor middagmaal. We vervolgen onze toer
in de stad tot het beroemde Deutsches Eck, de plaats waar Rijn
en Moezel elkaar treffen en Keizer Wilhelm hoog op zijn sokkel
troont. Afsluiten doen we boven op de vesting Ehrenbreitstein
die we per kabelbaan bereiken. Daarna naar ons hotel voor
kamerverdeling en avondmaal.
Dag 2: na een lekker ontbijt rijden we richting Rhens, het kleine
stadje waar we o.a. de koningsstoel bewonderen. Vervolgens
houden we halt in het schilderachtige Boppard. Op onze
wandeling komen de romeinse overblijfselen, vestingmuren,
St Severuskerk, Druivenmadonna en Karmelietenstraat zeker
aan bod. Vrije tijd voor middagmaal. Namiddag staat een
boottochtje naar St Goar op ons programma. Daarna terug naar
het hotel.
Dag 3: na het ontbijt en valiezen laden, rijden we naar één van
de mooiste kuursteden uit de regio, Bad Ems. We maken een
rit met de Kaiserbahn of Kurbahn, zo kunnen we ook de hoger
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gelegen gedeelten bekijken. Nadien maken we kennis met het
centrum dat ons terug in de tijd van de Tsaren brengt. Imposante
gebouwen, verschillende minerale bronnen waaronder 1 van
de heetste bronnen de Kampe bron, mooie parkjes en pleinen.
Vrije tijd voor middagmaal. In de namiddag houden we nog
even halt aan de Abdij van Maria Laach alvorens huiswaarts
te keren.

PRIJS: 345€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 65€
annulatie- en bijstandsverzekering: 25€ p.pers.
Inbegrepen: autocarreis, hotel in half pension, begeleiding,
inkom Ehrenbreitstein + kabelbaan heen en terug boottocht,
kur- of kaiserbahn.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken, persoonlijke uitgaven,
andere inkomgelden, verzekering.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.

www.scheldeboorden.be
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IERLAND

Het Dublin van Molly Malone en de
4 IML wandelingen in "Castlebar”
8 daagse reis: van 1 tot 8 juli 2019 met bezoek aan Dublin
6 daagse reis: van 3 tot 8 juli 2019

Programma:
Dag 1: vertrek van uit Temse of Zaventem naar
Dublin. Bustransfer naar Dublin. Bezoek van
Dublin met onder andere Trinity college met zijn
wereld beroemde ”Book of Kells”, Temple Bar, Saint Stevens
Green,…
Dag 2: we verkennen
verder de stad en
brengen een bezoek aan
de wereld beroemde
Guiness
Brouwerij,
waar we dit zwarte
goud zeker en vast eens
moeten proeven!
Dag 3: we rijden naar de luchthaven om onze, wandelvrienden
af te halen, en zetten onze trip verder richting Castlebar.
We halen onze startkaarten op en hebben dan tijd om eventueel
een picknick aan te kopen in de supermarkt nabij het hotel
Lough Lannagh. Daarna avondmaal en overnachting.
Dag 4: 1ste IML wandeling met mogelijkheid 10 of 20 km over de
weg of natuurlijk de Ramble.
Dag 5: IML wandeling.
Dag 6: IML wandeling.
Dag 7: IML wandeling en slotceremonie. Een laatste bezoekje
aan de vele gezellige pubs en …
Dag 8: na het ontbijt vertrek met de bus van Castlebar tot Dublin
luchthaven voor de terugvlucht naar Zaventem.
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Verkorte 6 daagse reis start met de vlucht op 3 juli met
aansluitend onmiddellijk transfer naar Castlebar en daarna
programma zoals 8 daagse reis.

PRIJS: 8 daagse reis: 1.095€ per persoon in een 2 persoonskamer
(min 15 deelnemers om door te laten gaan)
PRIJS: 6 daagse reis: 845€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 8 daagse reis: 300€
singlekamer: 6 daagse reis: 180€
transfer naar en van Zaventem: 25€
annulatie- en bijstandsverzekering
in dubbel: 77€ (8d.) / 57€ (6d.) p.pers.
in single: 98€ (8d.) / 70€ (6d.)
IML startgeld over de weg: ± 48€ (2018)
IML startgeld Ramble: ± 66€ (2018)
Dit moet vooraf ingeboekt worden, en wordt niet meer
terugbetaald ter plaatse indien er verandert wordt!!!
Inbegrepen: vluchten, bustransfer in Ierland, hotel, kamer
en ontbijt in Dublin en half pension in Castlebar, begeleiding,
inkom Trinity College en Guiness in Dublin.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken en startgeld, alle
opties vermeld onder supplementen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart, IML-boekje,
wandeluitrusting.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
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VIA LEMOVICENSIS
Franse historische pelgrimsroute Deel III:
van Sainte Foy Le Grande tot St Jean Pied de Port
11 daagse reis van: 29 september tot 09 oktober 2019

Programma:
Dag 1: vroeg vertrek uit Temse
richting Gent, Waregem en
de Franse grens. Via Parijs,
en Poitiers, bereiken we in de
vooravond Langon. Kamerverdeling.
Dag 2: we starten onze eerste wandeling net buiten St Foy
La Grande, het eindpunt van vorig jaar. Getrakteerd op unieke
uitzichten op de Dordogne en door het dal van de Gravouse,
bereiken we Caplong. Vanaf hier volgen we de, soms wel
verouderde, “Jacobsschelpen” door wijngaarden als Chateau
Pierron, komen we langs Chateau Cazette om tenslotte de
Benedictijnenabdij van Saint Ferme te bereiken.
Dag 3: in Coutures geven we het startschot. Kasteelruïnes, kleine
dorpjes als Roquebrune en Bigot,… en de “schelp op blauwe
achtergrond” brengen ons in La Réole. We steken de Garonne
over om via Moulin des Pics bij Floudès te komen. Eindigen
doen we even verder in Savignac.
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Dag 4: een mooie tocht van Savignac naar Brouqueyan.
Verschillende gehuchtjes met klinkende namen als Lagardère,
liggen op de route naar de mooie stad Bazas. Een bezoek aan de
prachtige kathedraal is een MUST.
Dag 5: we verlaten ons hotel in Langon, laten de ééntonige
Landes voor wat ze zijn en starten onze tocht in Roquefort.
Om La Douze over te steken nemen we al direct de Pont
Gotique. Via de Chemin de Balloche gaat het naar Corbleu.
Het kerkje van Bostens (must), een kruisbeeld en vele eiken
verder zijn we in Gaillères. Een laatste inspanning over de
Route de Gaillères brengt ons via Bougue naar Mont de Marsan.
Kamerverdeling.
Dag 6: startschot aan het kerkje van Benquet, voor de mooie
wandeling via Audignon, de Route d’Horsarrieu tot Hagetmau.
Dag 7: in La Bastide de Chalosse ligt de start. Het kasteel van
Beyries, de Luy de France rivier en het zicht op de Pyreneeën,
liggen voor ons. Via de Chemin du Moulin, Sault de Navailles,
boswegeltjes en het mooie kasteel van Sallespisse bereiken we
Orthez. Kamerverdeling.
Dag 8: Lanneplaa tot Suhast wordt ons traject voor vandaag.
In Hospital d’ Orion steken we de Saleix over, daarna dalen we
af naar Andrein, even later bereiken we
de oevers van de Gave en Sauveterre
de Béarn. Voorbij Osserain zien we
in Pausasac de grenssteen tussen de
Béarn & Navarra. Iets later zijn we al in
Suhast. Kamerverdeling.
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Dag 9: in Plaisance brengt een klim ons bij de beeldengroep
“reflectie van de hemel” en de “Stèle de Gibraltar” Op dit punt
komen de 3 grote pelgrimswegen samen: Vezelay, Tours en Le
Puy. We dalen af naar Ostabat om via Larceveau en de vroegere
priorij van Utxiat, Gamarthe te bereiken.
Dag 10: nog een korte wandeling van Gamarthe naar
St Jean Pied de Port en onze Via Lemovicensis is overwonnen.
Fier en voldaan kunnen we onze laatste stempel en onze nieuwe
Credential voor onze tocht tot Santiago de Compostella ophalen
in het pelgrimshuis. Vrije tijd voor middagmaal en vertrek naar
Saintes, onze laatste overnachtingsplaats.
Dag 11: na het ontbijt huiswaarts.

PRIJS: 1.195€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 265€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 85€ p.pers.
in single: 105€
Inbegrepen: autocarreis, hotels in half pension, ¼ wijn en water
bij avondmaal, gids voor de wandelingen.
Niet inbegrepen: middagmalen, andere dranken, persoonlijke
uitgaven en supplementen zoals boven vermeld.
Vereiste Documenten: geldige identiteitskaart, credential.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
17

JAPAN

”het Land van de Rijzende Zon“
met 3 IML wandelingen in Higashimatsuyama
Korte 8 daagse reis: van 30 oktober tot 06 november 2019
Lange 10 daagse reis : van 30 oktober tot 08 november 2019

Kort programma:
Dag 1: vertrek uit Brussel Tokyo.
Dag 2: aankomst in Tokyo en eerste kennismaking oa Sumida
Cruise, Harikyu Tuinen, Asakusa. (O, L, D)
Dag 3: voormiddag bezoek Tsukiji Markt en Ginza, namiddag
vertrek naar Higashimatsuyama en ophalen startkaarten.
(O, L, D)
Dag 4-5-6: 3 daagse IML.
Mogelijke afstanden: 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - 5 km. (O)
Dag 7: we verlaten Higashimatsuyama en rijden per bus naar
Niko, bezoek Niko, verder door naar Tokyo overnachting in
Tokyo.
Dag 8: we nemen afscheid van Japan, terugvlucht naar Brussel.

PRIJS: Landarragement: 2.170€ per persoon in een 2 persoonskamer
Vlucht: vanaf ± 700€ per persoon
Supplementen: singlekamer: 400€
annulatie en bijstandsverzekering: 7%
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Lang programma:
Dag 1: vertrek uit Brussel richting Tokyo.
Dag 2: aankomst in Tokyo en eerste kennismaking oa Sumida
Cruise, Harikyu Tuinen, Asakusa. (O, L, D)
Dag 3: voormiddag bezoek Tsukiji Markt en Ginza, namiddag
vertrek naar Higashimatsuyama en ophalen startkaarten.
(O, L, D).
Dag 4-5-6: 3 daagse IML.
Mogelijke afstanden: 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - 5 km. (O)
Dag 7: vertrek per Shinskansen of super snelle trein naar
Kyoto, vrij voor verkenning van Gion, de wijk van de Geisha’s.
Gelegenheden voor avondmaal in overvloed en aan zeer
voordelige prijzen. (O)
Dag 8: bezoek aan de Ryoanji en Kinkakuji tempel, het Nijo
kasteel, Tenryuji tempel en Bamboo straat. (O, L, D)
Dag 9: bezoek aan het Fushimi Inari Schrijn en daarna naar
Nara voor bezoek aan de beroemde Todaiji tempel en Kassagu
Schrijn. Namiddag vertrek naar Osaka met zijn Shogunpaleis
en de Namba of indrukwekkende winkelstraat open tot in de
late uurtjes. (O, L, D)
Dag 10: afscheid van Japan en terugvlucht naar België. (O)
PRIJS: Landarragement: 3.105€ per persoon in een 2 persoonskamer
Vlucht: vanaf ± 700€ per persoon
Supplementen: singlekamer: 635€
annulatie en bijstandsverzekering: 7%
VOOR BEIDE PROGRAMMA’S MIN. 10 DEELNEMERS
VEREIST! door WK Rugby geen opties, dus snel inschrijven
en zeker VÓÓR 30 december 2018.
Inbegrepen: vluchten, (treinen), bustransfers, hotels, maaltijden
zoals vermeld (O = Ontbijt, L = Lunch, D = Dinner), bezoeken
zoals vermeld , begeleiding vanuit België en gids ter plaatse.
Niet inbegrepen: andere maaltijden, dranken, startgeld IML,
andere inkomgelden, supplementen zoals vermeld, eventueel
fueltoeslagen of wijzigingen dollarkoers, toeslagen op de vlucht.
Vereiste documenten: internationaal paspoort - 6 maand geldig
na retour.
Lokale munt: YEN 1€ = ± 134 YEN (koers sept 2018).
www.scheldeboorden.be
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PARIS
wandeling "Montmartre de Nuit"
2 daagse reis: van 7 tot 8 december 2019

Programma:
Dag 1: vertrek uit Temse omstreeks 8u00. Via
Gent en Kortrijk naar Peronne (koffiestop).
Daarna verder naar Parijs. Kamerverdeling
in ons hotel en daarna vrij voor middagmaal
in de buurt Omstreeks 15u00 naar de start
van de wandeling. Ophalen startkaarten en om 16u00 start van
“Montmartre by night” Een mooie wandeling die alle geheime
plekjes van Montmartre aandoet. Organisatie Godilliot Familial
gekend van de Rally van Parijs. Vrij avondmaal en daarna naar
het hotel.
Dag 2: na het ontbijtbuffet maken we per
bus een mooie stadstoer langs de meeste
bezienswaardigheden. Dan vrije tijd om
de kerstmarkt op de Champs Elysées, La
Défense, Eifeltoren, Gare de l’Est, of gewoon
genieten in de Jardin des Tuileries bij het
Louvre. Omstreeks 16u00 terug huiswaarts.

PRIJS: 145€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 50€
annulatie- en bijstandsverzekering: 25€ p.pers.
Inbegrepen: autocar, hotel met ontbijtbuffet, begeleiding,
startgeld wandeling.
Niet inbegrepen: andere maaltijden, dranken, verzekering.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.
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TEXAS
naar alle verwachting NIEUWE
IML speler: "San Antonio"
13 daagse reis: van 16 tot 28 februari 2020

Programma:
Dag 1: vertrek vanuit Brussel naar
Houston. Eerste kennismaking en
daarna naar ons hotel.
Dag 2: ganse dag bezoek aan
Houston, de 4e stad in Texas met het Tranquility Park, Bayou
Bend, Astro World en zoveel meer…
Dag 3: daguitstap naar Galverton niet alleen bekend voor zijn
mooie stranden, maar vooral voor zijn wereldvermaarde Space
Center.
Dag 4: we verlaten Houston en gaan richting Corpus Cristi,
vlak bij de Mexicaanse grens. Onderweg bezoek aan de “Shrimp
Capital of the World” en het Padre Eiland.
Dag 5: vertrek naar San Antonio. Eerste bezoek aan deze pracht
stad met zijn River Walk, het historische Alamo fort, El Mercado
of grootste markt buiten Mexico. Ophalen van de startkaarten
voor de IML wandelingen.
Dag 6-7-8: : IML wandeldag
Dag 9: ganse dag verder bezoek aan San Antonio met o.a
mogelijkheid tot boottocht.
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Dag 10: vertrek naar Austin, de hoofdstad van Texas. Bezoek
aan Congress Building, governors manor,… daarna vertrek naar
Dallas.
Dag 11: Bezoek aan Dallas, de stad waar de moord op President
Kennedy werd gepleegd en aan Forth Worth, met zijn typische
“Cattle Drive”.
Dag 12: vrij tot vertrek naar de luchthaven voor terugvlucht van
Dallas naar Brussel.
Dag 13: aankomst in Brussel in de voormiddag.

PRIJS: zal bekend zijn vanaf mei 2019.
Optie nemen is reeds mogelijk.
Vereiste Documenten: internationaal paspoort - 6 maand geldig
na retour en Esta Visum (kan door ons in orde gebracht worden
± 25 euro).
Lokale munt: Dollar (1 euro = 0,88 $ nov. 18).
www.scheldeboorden.be
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BOEKINGSVOORWAARDEN:

Iedere boeking is gegarandeerd, na ontvangst van een
voorschot van 30%. Het saldo dient te worden voldaan uiterlijk
6 weken voor afreis.

ANNULATIEVOORWAARDEN:
•
•
•
•

vanaf de inschrijving tot 61 dagen voor afreis: 25%
vanaf 60 dagen tot 31 dagen voor afreis: 50%
vanaf 30 dagen tot 8 dagen voor afreis: 75%
vanaf 7 dagen tot de dag van vertrek: 100%
(vermeerderd met de verzekeringspolis)
Voor verzekering annulatie en bijstand werken we samen net
Touring Assistance, ze dekt ingeval van: ziekte, ongeval,
overlijden van de reiziger zelf of één van de naaste familieleden tot
de 2de graad. Ingeval van ziekte zijn uitgesloten: zwangerschap,
zenuwziekte, en andere op het ogenblik van de boeking, reeds
bestaande ziekten .
Annulatie door de organisator:
deze heeft het recht de reis te annuleren bij gebrek aan
belangstelling (minder dan 25 personen) of in geval van
belangrijke buitenlandse gebeurtenissen die het normale verloop
van de reis zouden hinderen. In beide gevallen worden de reeds
betaalde voorschotten integraal terugbetaald .
Wettelijke borgtocht:
een wettelijke borgtocht van 24.789,35€ dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het Koninklijk Besluit van
30/6/66 gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar
worden aangewend na verzending aan de schuldenaar
bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot
betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan
de Commissaris Generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 te
1000 Brussel. De verzending van de aanmaning en die van het
afschrift moeten gebeuren binnen de twaalf maanden na de
uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen
ontstaan.
Vliegtuigreizen:
De vluchtprijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de dollarkoers
en de fuel .
Ingeval de prijsstijgingen meer dan 10% inhouden mag de klant
gratis annuleren.
OPGELET: speciale annulatievoorwaarden!!!! STEEDS 100%
kosten op het ticket vanaf de reservatie.
www.scheldeboorden.be

OPSTAPPLAATSEN:
• Temse: Eurolaan 1 (garage) parkeermogelijkheid.
• Andere opstapplaatsen volgens reisroute!!!!

OPENINGSUREN:
maandag tot vrijdag:
van 9u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30
zaterdag: van 9u30 tot 13u00

SCHELDEBOORDEN
TRAVEL
Scheldestraat 2A | 9140 TEMSE
Tel. 03 771 21 59 | Fax.: 03/ 711.02.55
e-mail: info@scheldeboorden.be
website: www.scheldeboorden.be
Fotomateriaal van onze reizen
op de website!!!

www. facebook.com/scheldeboordentravel
Vergunning: A 1891

