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TEXAS
DE NIEUWE IML speler:
"San Antonio"
11 daagse reis: van 18 tot 28 februari 2020

Programma:
Dag 1: vertrek vanuit Temse naar Amsterdam en vandaar
rechtstreekse vlucht naar Houston. Eerste kennismaking en
daarna naar ons Magnolia Hotel.
Dag 2: na het ontbijtbuffet rijden we naar ”het uithangbord”
van Houston: Nasa Space center (bezoek). Daarna verder
naar San Jacinto met zijn Onafhankelijkheids monument
(bezoek). We sluiten de namiddag af met een verder bezoek
aan Downtown Houston.
Dag 3: we verlaten Houston en gaan richting San Antonio.
Eerste bezoek aan deze pracht stad met zijn River Walk,
(we maken hier ook een boottocht), het historische Alamo fort,
of El Mercado, grootste markt buiten Mexico. Ophalen van
de startkaarten voor de IML wandelingen. Afhankelijk van de
verkregen plaatsen, nemen we op donderdag of vrijdag deel aan
de prachtige Rodeo show van San Antonio.
(Holiday Inn hotel = starthotel)
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Dag 4: 5 of 13 km Friendshipwalk, daarna verderzetting van
ons bezoek aan de stad.
Dag 5: tweede IML wandeldag: 42 - 22 - 13 of 5 km.
Dag 6: derde IML wandeldag: 22 - 13 of 5 km + slotceremonie.
Dag 7: vertrek naar Austin, de hoofdstad van Texas. We maken
een mooie wandeling langs de belangrijkste gebouwen en
parken, zoals Congress Building en Bridge, governors manor,
Capitol (bezoek binnen + tuinen)… Na al deze pracht zetten we
onze rit verder naar het historische dorpje Waco. (Hilton hotel)
Dag 8: een vroeg ontbijt en dan klaar voor de cowboystad
Forth Worth, met zijn typische Stockyards en ”Cattle Drive”.
In de namiddag maken we nog een stop rond Sundance square
en het JF Kennedy monument. Daarna is het tijd voor een laatste
check inn en nu in Dallas. (Crown Plaza Downtown hotel)
Dag 9: na een heerlijk ontbijt trekken we naar de wereldbefaamde
Southfork Ranch, meer dan bekend van de Dallas Serie en
ook wel de Ewing Ranch genoemd. In de namiddag nemen
we een kijkje op de plaats waar J.F.Kennedy vermoord werd,
en maken een wandeling in Downtown Dallas met heel wat
bezienswaardigheden.
Dag 10: vrij tot vertrek naar de luchthaven voor terugvlucht van
Dallas naar Amsterdam.
Dag 11: aankomst in Amsterdam waar onze bus ons reeds
opwacht voor de laatste trip tot Temse.
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PRIJS: 2.280€ per persoon in 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 780€
verzekering annulatie en bijstand: in dubbel: 160€
in single: 215€
verzekering enkel annulatie: in dubbel 135€
in single 180€
ESTA - verplicht VISUM: 16€
(of zelf aan te vragen via computer)
Inbegrepen: Temse - Amsterdam - Houston en Dallas Amsterdam - Temse
Ter plaatse vervoer met privé autocar voor onze
groep
Hotels met ontbijtbuffet
Startkaarten voor de IML wandelingen, inkomgelden zie vette druk
Begeleiding van Temse tot Temse.
Niet inbegrepen: zie supplementen, andere maaltijden en
bezoeken of musea, dranken, fooien (een gebruik in de VS) en
persoonlijke uitgaven.
Vereiste Documenten: internationaal paspoort minstens nog
geldig tot september 2020 en VERPLICHT ESTA VISUM.
Als wij dit voor U in orde brengen, copij van Uw paspoorten
bezorgen vóór 1 december 2019.
Lokale munt: Dollar (1,00€ = 0,88$ koers juli 2019)
www.scheldeboorden.be
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PORTUGAL
"De Rota Vicentina"
7 daagse reis: van 22 tot 28 maart 2020

Programma:
Dag 1: vertrek vanuit Temse of
Zaventem richting Lissabon.
Transfer naar het hotel, inchecken en
kennismaking met onze wandelgids en onze verblijfplaats ALJEZUR.
Avondmaal.
Dag 2: de eerste wandeling gaat van Aljezur naar Odeceixe.
Een regio van landbouwers, kustplateaus’s, ”brejos” of moerassen
met bijzondere vegetatie en beschermde diersoorten. Eens aan
de monding van de Amoreira rivier belanden we in het paradijs
van de vogels.
Dag 3: vandaag trekken we richting Arrifana en Ponta da Atalaia.
Een wandeling in de sporen van de prehistorie, Romeinen en
Arabieren. We ontdekken de ”ganzenmosselen” die thuis zijn
in de woelige zee.
Dag 4: we stappen vandaag langs windmolens en over
loopbruggen richting Seixe. Het overstromingsgebied van deze
rivier zorgt voor een prachtige natuur. Uniek in deze streek.
Dag 5: Vila Nova de Milfontes staat vandaag op ons programma.
Weerom een ongekende natuur die nergens anders ter wereld te
vinden is! Plaatsjes als Malhao en Milfontes en de plaatselijke
eilandjes of Palheiroes geven hun geheimen prijs.
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Dag 6: een mooie wandeling
richting Almograve.
Onderweg kleine stadjes,
heuvels, broedplaatsen van
gierzwaluwen, visserij en
steengroeven. Afwisseling
ten top.
Dag 7: vrij tot de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht
naar Zaventem.
Afhankelijk van weersomstandigheden kunnen wandelingen
aangepast of verwisseld worden!!!

PRIJS: 975€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 215€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 68€ p.pers.
in single: 85€
transfer heen en terug Zaventem: 30€
Inbegrepen: vlucht met 20 kg bagage, transfer van en naar het
hotel, half pension, alle begeleide wandelingen, (begeleiding
vanuit België vanaf 25 deelnemers)
Niet inbegrepen: middagmalen (picknicks), supplementen zoals
boven vermeld en fueltoeslagen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
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CYPRUS
het eiland van de Goden
in bonte lentepracht
8 daagse reis: van 18 tot 25 april 2020

Programma: "ALL INCLUSIVE"
Dag 1: vertrek vanuit Temse of Zaventem naar Paphos. Busvervoer
naar ons All Inclusive Hotel Sofianna. Kennismaking met onze
verblijfplaats en de lokale gids.
Dag 2: voor onze eerste wandeling
trekken we naar de fascinerende
en wilde Avagas kloof. Een waar
paradijs voor natuurliefhebbers met
300 meter hoge kalksteenrotsen,
olijfwouden, en het mooie Toxefstra
Dal.
Dag 3: de berg van de profeet
Elias en zijn Heilig Klooster zijn
het uitgangspunt voor vandaag.
We wandelen op het hoogplateau
tussen rotsformaties, wijngaarden,
grote vogelbroed-plaatsen van o.a. de ganzengier, en worden
getrakteerd op grandioze panorama’s over zee en bergflanken.
Tevens brengen we een bezoek aan het 4de eeuwse klooster van
Agia Moni.
Dag 4: we bewonderen op onze wandeling de kaledonische
watervallen. We volgen de loop van de Kryos Potamos of koude
rivier die we her en der over steenplaten zullen oversteken.
Speciale planten en bomen als de Goudeik, aardbeiboom
of Zwartkiefer zijn onze wegwijzers. Het hoogtepunt wordt
ongetwijfeld de prachtige waterval die van 15 m hoogte naar
beneden kletst.
Dag 5: vrije dag om te genieten van ons hotel, zon zee, strand
en dat in all inclusive.
Dag 6: we gaan op pad
over de Droompaden
van Troodos. Het hartje
van het eiland herbergt
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schilderachtige dorpjes, stille kloosters en unieke biotopen
met o.a zoetwaterkrabben, kikkers, pistachebomen,… Een waar
wandelparadijs.
Dag 7: onze laatste wandeldag staat in het teken van Afrodite,
de godin van de liefde. We wandelen door het kleine stadje Polis
naar de Baden van Afrodite, hierin een badje nemen garandeert
Eeuwige jeugd! We wandelen verder over het Akamas
schiereiland en genieten van al het moois dat Cyprus ons te
bieden heeft. Via plantages met olijf- en Johannisbroodbomen,
bereiken we Chrysochou vanwaar we van een fantastisch
uitzicht genieten op de turkooisblauwe zee en rotskust.
Dag 8: vrij tot transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht
van Paphos naar Zaventem.
Onze dagwandelingen schommelen tussen 10 tot 15 km per
dag.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen wandelingen verwisseld of gewijzigd worden.

PRIJS: 1.010€ per persoon in een 2 persoonskamer
NIET wandelaars: korting van 220€
Supplementen: singlekamer: 230€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 70€ p.pers.
in single: 85€
transfer heen en terug Zaventem: 30€
Inbegrepen: vlucht met 23 kg bagage, transfers naar en van
het hotel in ALL INCLUSIVE, begeleiding vanuit België vanaf
25 deelnemers.
Niet inbegrepen: supplementen zoals boven vermeld en
fueltoeslagen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
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FUERTEVENTURA
"het Canarische Eiland van de Zon"
8 daagse reis: van 9 tot 16 mei 2020

Programma:
Dag 1: vertrek uit Temse
richting Zaventem en vlucht
naar Fuerteventura. Transfer
naar ons hotel H10 Sentido
en kennismaking met onze
wandelgids. Avondmaal.
Dag 2: de kracht van wind en golven is ons wandelthema.
We starten aan het afgelegen La Pared dat in het oosten begrensd
wordt door 700 meter hoge berghellingen. Naar het westen liggen
de zandheuvels en de vlakten van Istmo de la Pared. Over niet
geasfalteerde wegen passeren we een droge ravijn en bereiken
de kust met zijn wonderlijke rotsformaties in verschillende
kleuren en vormen. Al snel zijn we nu in de bewoonde wereld
van de Costa Calma.
Dag 3: ”oneindigheid” Op deze wandeling zullen we al gauw
begrijpen wat ze hiermee bedoelen. Van Llanos de la Conception
wandelen we naar Morro del Sol. Op de top bewonderen we de
”naakte” wereld van de heuveltoppen waar de geiten de plak
zwaaien. Via kleine valleien bereiken we de top van Salinas,
het gevoel van oneindigheid laat je niet meer los. We dalen
af tot Los Molinos waar onze dag ten einde loopt.
Dag 4: ”de eenzaamheid
van Cofete”: aan de
kruising van de Punta de
Jandia en de Barranco
de Gran Valle gaan we
van start. Een beschermd
natuurlandschap, kilometers lang zandstrand van Playa La
Gofete, maar ook de Villa Winter, het huis van Nazispion
Winter, kunnen we bewonderen.
Dag 5: vrije dag om te genieten van zon, zee, strand of een
leuke uitstap.
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Dag 6: ”lava landschap van het
noorden” Na een iets langere
busrit bereiken we de regio rond
Corralejo. Onverharde wegeltjes
door het indrukwekkende lava
landschap leiden ons naar de
Bayuyo vulkaan (269 m) Hier worden we getrakteerd op een
subliem zicht op de beroemde zandduinen en zelfs Lanzarote.
Een comfortabel pad brengt ons tenslotte naar het lieflijke dorpje
Lajares.
Dag 7: we straten in Vega de Rio Palmas vanwaar een wegel
ons naar de kam van de Gran Montana voert. Van hier
kunnen we heel het Parque Rural de Betancuria bewonderen.
Een makkelijke weg brengt ons op de hoogvlakte van Antigua.
Via het oude pelgrimspad bereiken we tenslotte de oude
hoofdstad, Betancuria. Een mooier eindpunt voor deze
fantastische week kunnen we nergens anders vinden.
Dag 8: vrij tot de transfer naar de luchthaven voor terugvlucht
naar Zaventem.
Onze wandelingen zijn 10 tot 15 km en kunnen volgens de
weersomstandigheden omgewisseld of aangepast worden.

PRIJS: 1.170 € per persoon in een 2 persoonskamer
NIET wandelaars: korting van 200€
Supplementen: singlekamer: 230€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 82€ p.pers.
in single: 98€
transfer heen en terug Zaventem: 30€
Inbegrepen: vlucht, bagage 23 kg, hotel in half pension en
begeleiding.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken, alle opties vermeld
onder supplementen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart, wandeluitrusting.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
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FRANKRIJK
"4 IML wandelingen
in Chantonnay"
6 daagse reis: van 20 tot 25 mei 2020

Programma:
Dag 1: vertrek uit Temse (andere
opstapplaatsen op aanvraag) daarna
via Rouen, waar we de Seine over
gaan, richting Alençon. Stop voor vrij
middagmaal. 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.
Ook dit jaar bieden we in de namiddag de mogelijkheid om deel
te nemen aan een excursie. Vertrek tussen 13u00 en 14u00 en
terug in het hotel omstreeks 17u30. Daarna zullen de wandelaars
aan het Parc Clemenceau opgehaald worden. Mogelijke
bezoeken zijn oa de Donjon van Bazoges, de Richelieu-stad
Luçon, Fontenay Le Comte, ...
Dag 6 na het ontbijt nemen we afscheid van deze rustgevende
omgeving aan het Grand et 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 2019: 36€ (42 km) / 32€ (28 km)
28€ (20 km) / 24€ (12 km) / 20€ (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.
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CORFU
het meest Noordelijke
van de Griekse Eilanden
8 daagse reis: 6 tot 13 juni 2020

Programma:
Dag 1: vertrek uit Temse of Zaventem
voor de vlucht naar Corfu. Transfer
naar ons hotel Marilena Sea View in
Ipsos. Prachtig gelegen op een heuvel
en amper 500 meter van het centrum
en 15 km van Corfu stad, de hoofdstad
van het eiland. Kamerverdeling en vrije
tijd om onze verblijfplaats te verkennen.
Voor het avondmaal hebben we nog een afspraak met onze
wandelgids voor de nodige richtlijnen.
Dag 2: Naar Kaap Drastis! De prachtige rotskusten in
kalksteen, glooiende hellingen met bloeiende planten en
unieke vergezichten brengen ons van Sidari naar Kaap Drastis.
(± 10 km.)
Dag 3: Heuvels, stranden en natuurgebied. Het kerkje van Agios
Spiridon is onze startplaats. Vandaag staan slaperige dorpjes,
een deeltje van de Panto flank en het beschermd natuurgebied
rondom het Antinioti-meer op het menu. (± 15 km.)
Dag 4: Het binnenland ten zuidwesten van de Panto Krater.
Een groene vallei met wijnbouw, een stukje van het langeafstands wandelpad ”Corfu Trail”, ongerepte natuur met o.a.
orchideeën en de nog niet platgelopen Griekse dorpjes Sokraki,
Zygos en Sgoudares zijn de wandel-cocktail van vandaag.
(± 13 km.)
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Dag 5: vrije dag. Mogelijkheid tot het maken van mooie excursies
naar bijvoorbeeld het Achilleion (paleis van Sissi), Kerkyra,
een boototchtje naar Paxos of Parga,… en zoveel meer.
Dag 6: Het oudste stuk van Kerkyra stad. We starten
aan het Fort van Kerkyra en zullen op onze route tal van
bezienswaardigheden uit de Griekse oudheid tegen komen.
De Griekse tempels, Mon Repos, de Jason ke Sossipatros kerk
en het Vlacherna klooster, een wit kloostertje in zee, zijn zowat
de meest gefotografeerde items op het eiland Corfu. (± 12 km.)
Dag 7: De paden van Palea Perithia. Een leuke wandeling
richting het afgelegen en verlaten Venetiaanse dorpje Palea.
De tocht voert grotendeels over smalle paden en deels door
struikgewas en prachtige natuur met uitbundige bloemen en
vlinders of nieuwsgierige vogels. Kleine dorpjes als Vrachleri,
Lakfi, Trimodi of Aghios Panteleimon en Roda passeren de
revue. (± 15 km.)
Dag 8: na het ontbijt vrije tijd tot vertrek naar de luchthaven voor
de terugvlucht naar Brussel.
De
wandelingen
kunnen
afhankelijk
van
o.a.
weeromstandigheden veranderd of omgewisseld worden.

PRIJS: 895€ per persoon in een 2 persoonskamer
NIET wandelaars: korting van 200€
Supplementen: singlekamer: 175€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 65€ p.pers.
in single: 75€
transfer heen en terug Zaventem: 30€
Inbegrepen: vlucht, bagage 23 kg, hotel in half pension,
5 wandelingen en begeleiding.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken, excursies op dag 5,
alle opties vermeld onder supplementen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart, wandeluitrusting.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
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NOORD DUITSLAND
de thuishaven van de
"Bremer Stadtmusikanten"
4 daagse reis: 13 tot 16 juni 2020

Programma:
Dag 1: vertrek uit Temse omstreeks
6u. Koffiestop en daarna verder naar
Munster. Wandeling naar hartje stad,
en vrij voor middagmaal. Munster,
gekend omwille van ”de Vrede van
Munster” die hier werd getekend,
heeft vele interessante hoekjes zoals de Prinicipalmarkt,
het Picassoplein, het domplein met de St Paulus Dom. Op onze
wandeling ontdekken we dit en veel meer. Vrije tijd voor een
terrasje of winkeltjes kijken hoort er zeker nog bij. Daarna rijden
we naar onze verblijfplaats in Delmenhorst. Kamerverdeling en
avondmaal.
Dag 2: we verkennen vandaag Bremen, de stad van de Bremer
Stadtmusikanten. Deze Hanzestad aan weerszijden van de
Wezer heeft zeer veel bezienswaardigheden. Op onze tocht
door de gezellige binnenstad laten we U de belangrijkste
bezienswaardigheden ontdekken. De markt met Roland,
Böttchen, Schnoor of oudste wijk en natuurlijk de Bremer
Stadtmusikanten zelf, horen er zeker bij. Ook voor de nodige
vrije tijd voor het middagmaal en gezellige stadboemel gaan we
zorgen. Avondmaal in ons hotel.
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Dag 3: na het ontbijt ruilen we stad
voor kust. We bezoeken het Venetië
van het Noorden, of Emden. Dit meest
westelijke havenstadje maakt deel uit
van Oost Friesland en is gezegend
met liefst 150 km grachten. Vanaf
de Middeleeuwse haven ”Ratsdelft”
maken we een mooie boottocht op deze
grachten en door de Kesselsluis. Na een
vrij middagmaal vertrekken we richting
Papenburg, onze volgende topper! Deze oudste veenkolonie van
Duitsland heeft niet alleen een heuse ”flaneer-mijl”, ze is vooral
wereldbekend voor haar scheepsbouw. En niet van de minste.
Hier in Papenburg worden echte Oceaanreuzen gebouwd voor
de cruisemaatschappijen als bijvoorbeeld AIDA. We zorgen hier
zeker en vast voor een werfbezoek, een unieke beleving, temeer
daar de werf de grootste overdekte scheepswerfhal ter wereld
heeft. Avondmaal in het hotel.
Dag 4: na het ontbijt vertrekken we naar Cloppenburg. We
brengen een bezoek aan het Oudste openluchtmuseum van
Duitsland met vele merkwaardige huizen en boerderijen uit
Noord Duitsland. Tevens is er gelegenheid voor het middagmaal.
Via Zwolle, Utrecht en Breda komen we tenslotte terug naar
Temse.

PRIJS: 475€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 90€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 35€ p.pers.
in single: 40€
Inbegrepen: bus, hotel in half pension, inkom openlucht
museum, werf en boottocht en begeleiding.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken, alle opties vermeld
onder supplementen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
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OOSTENRIJK
IML Seefeld - Leutasch:
"Einhornmarch"
6 daagse reis: van 16 tot 21 september 2020

Programma:
Dag 1: vertrek uit Temse om via de Duitse
snelwegen naar onze verblijfplaats Leutasch te
komen. Avondmaal in ons hotel.
Dag 2: na een lekker ontbijt vertrek richting Mittenwald. Bezoek
aan het centrum met zijn beschilderde geveltjes. Daarna nemen
we de gondelbaan naar de top van de Karwendel. We nemen
een kijkje in het spectaculaire bezoekerscentrum dat maar liefst
enkele meters over de rotsen hangt. We krijgen de mogelijkheid
om enkele leuke wandelingen te maken in het hooggebergte.
In het bergrestaurant of terug beneden in het gezellige centrum
is er tijd voor een vrij middagmaal. Via Seefeld (vrije tijd) gaat
het terug naar Leutasch voor het ophalen van de startkaarten.
Bij slecht weer hebben we een alternatief met bezoek aan Wattens,
waar we het wereldbefaamde Swarovski zullen bewonderen.
Vrije tijd voor middagmaal en stadsbezoek in Innsbruck.
Dag 3: eerste IML wandeldag met mogelijkheid van 10 - 20 30 en 42 km.
Dag 4: tweede IML wandeldag.
Dag 5: derde IML wandeldag.
Dag 6: na het ontbijt gaat het alweer huiswaarts.
PRIJS: 725€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 125€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 50€ p.pers.
in single: 60€
IML startgeld: ± 20€ (2019)
Inbegrepen: autocarreis, hotel met half pension, begeleiding,
toegang Karwendel kabelbaan of Swarovski.
Niet inbegrepen: middagmalen, dranken en startgeld, alle
opties vermeld onder supplementen.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart, IML-boekje,
wandeluitrusting.
Lokale munt: Euro.
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COMPOSTELLA
Deel I: "de Franse Route van St Jean Pied
de Port tot Poyo de Roldan"
11 daagse reis van: 3 tot 13 oktober 2020

Programma:
Dag 1: vroeg vertrek uit
Temse richting Gent,
Waregem en de Franse
grens. Via Parijs en
Poitiers, bereiken we in
de vooravond Castets.
Kamerverdeling in ons hotel Les Bruyères en avondmaal.
Dag 2: na het ontbijt vertrekken we richting St Jean Pied de Port
waar we de eerste stempel in onze credential krijgen. De bus
brengt ons tot Arneguy, waar we misschien wel de moeilijkste
etappe van de ganse Camino beginnen. Via de vallei van de Nive
bereiken we Valcarlos. Hier begint de Weg of NO RETURN. Na
een zware klim maar met unieke panorama’s bereiken we Puerto
Ibaneta en de afdaling naar Roncesvalles. Kamerverdeling in
het speciale hotel Roncesvalles en avondmaal.
Dag 3: we vertrekken uit ons hotel voor een tocht tot Zubri of
Larrasoana. De eerste kilometers gaan in dalende lijn, tot Espinal
en de Alto de Mesquiriz. Daarna volgen nog enkele pittige
stukjes Baskenland richting vallei van de Erro, Viscaret en
Linzoain. Een volgend hoogtepunt is de ”Pasos de Roldan” of
de voetstappen van Roeland, een uniek natuurfenomeen.
Tenslotte bereiken we Zubiri met zijn gotische brug of
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”Paradijsbrug” over de Arga en Larrasoana. Kamerverdeling in
ons hotel Zenit Pamplona en avondmaal.
Dag 4: we starten in Larrasoana, met zijn Middeleeuws San
Augustin klooster en wandelen langs de oevers van de Arga.
Via Zurian bereiken we Arleta en de Hermitage Santa Marina.
Dit is niet het laatste heiligdom, de basilica van Trinidad de
Arre en Burlada brengen ons tenslotte in hartje Pamplona,
wereldberoemd voor zijn Stierenloop. Bezoek aan de stad en
avondmaal.
Dag 5: vandaag alweer een topper! We overwinnen ”El Perdon”.
Op de berg van de windmolens staat het Pelgrimsmonument
met kapel. We dalen af naar het Ermita van Nuestra Senora de
Einate, waar de Route Van Aragon met onze route samenkomt.
Zo bereiken we dan Puente La Reina.
Dag 6: valiezen laden en aan de Middeleeuwse brug geven we
het startschot. Via Cirauqui en de Rio Salado komen we in Lorca.
Nog even langs het ermitage de San Miguel en we bereiken
al Estella, ook wel het Toledo van het Noorden genoemd.
Kamerverdeling in ons hotel Zenit Logrono en avondmaal.
Dag 7: we zitten in volle Rioja regio, dus wijn zal niet
ontbreken. Bij het grote klooster van Santa Maria la Real,
ligt ook het wijnhuis en wijngaarden van Irache. Uit de
Pelgrimsbron komt niet alleen koel water, maar ook ”WIJN”.
We wandelen verder langs wijngaarden en oude dorpjes met
fonteinen naar Villamayor de Monjardin om dan via de Portillo
de la Cabras in Los Arcos aan te komen.
Dag 8: vanaf het klooster van San Sebastian beginnen we aan
een vrij vlakke maar zeer mooie route naar Logrono. Sansol,
Torres del Rio en O.L.Vrouw van de Grotten zijn enkele
hoogtepunten.
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Dag 9: we vertrekken voor onze laatste etappe van dit jaar
richting stuwmeer van Grajera om zo het historisch stadje
Navarette te bereiken. Hier gaat het naar de Alto de San
Anton waar er nog resten van een oud klooster te vinden zijn.
Ooit de beschermplaats van de pelgrims voor struikrovers.
Enkele kilometer verder zit ons eerste deel van de Camino er op.
We komen aan op de Poyo de Roldan of Roelandsberg.
Dag 10: valiezen laden
en vertrek via Pamplona,
San Sebastian en Irun
naar Frankrijk. Onze
laatste
overnachting
nemen we in Fontaine
Le Comte, hotel Le Bois
de la Marche.
Dag 11: na het ontbijt huiswaarts.
PRIJS: 1.210€ per persoon in een 2 persoonskamer
Supplementen: singlekamer: 315€
annulatie- en bijstandsverzekering in dubbel: 85€ p.pers.
in single: 110€
Inbegrepen: autocarreis, hotels in half pension met wijn/water
bij het avondmaal en gids voor de wandelingen.
Niet inbegrepen: middagmalen, andere dranken, persoonlijke
uitgaven en supplementen zoals boven vermeld.
Vereiste Documenten: geldige identiteitskaart, credential
(hiervoor zorgen wij).
Lokale munt: Euro.
www.scheldeboorden.be
20

SPANJE
"Marbella,
de parel van Andalusie"
8 daagse reis: van 5 tot 12 oktober 2020

Programma:
Dag 1: vertrek vanuit Temse of Zaventem
voor de vlucht naar Malaga. Transfer naar ons hotel en de rest
van de dag vrij voor verkenning van het gezellige centrum met
o.a. de Plaza de Naranja of hartje Marbella. Avondmaal in
ons Aparthotel Sultan. Alle appartementjes beschikken over
ofwel 2 slaapkamers en 2 badkamers, ofwel 1 slaapkamer en
1 badkamer en hebben volledige hotelservice.
Dag 2: vrije dag om te genieten van zon zee en strand of om
een leuke uitstap te maken naar Puerto Banjus, de mondaine
jachthaven, Ronda, Gibraltar, en…
Dag 3: vandaag halen we de startkaarten op voor de 4 daagse
wandeling van donderdag tot zondag. De rest van de dag kunnen
we vrij invullen of mee gaan op uitstap met de begeleiding.
Dag 4: eerste wandeling met keuze uit 10, 20 en 30 kilometer.
Het startschot wordt gegeven op enkele meters van ons hotel.
Dag 5: tweede wandeldag.
Dag 6: derde wandeldag.
Dag 7: vierde wandeldag.
Dag 8: na het ontbijt vrij tot de transfer naar de luchthaven voor
terugvlucht naar Zaventem.
PRIJS: 785€ per persoon in appartement met 2 slaapkamers en
2 badkamers en bezet door 4 pers.
Supplementen: appartement 1 slaapkamer bezet door 2 personen: 110€ p.pers.
singlekamer: 295€
annulatie- en bijstandsverzekering: 60€ / 65€ / 78€ afhankelijk
van gekozen kamertype
transfer heen en terug Zaventem: 30€
startgeld: ± 60€ (juiste prijs pas eind 2019 gekend)
Inbegrepen: vlucht, transfer naar en van hotel, half pension,
startgeld, begeleiding vanaf 25 pers.
Niet inbegrepen: extra’s zie supplementen, middagmalen,
dranken, excursies.
Vereiste documenten: geldige identiteitskaart.
Lokale munt: Euro.
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TEXAS
IML van "San Antonio"
11 daagse reis: van 16 tot 26 februari 2021

Programma:
Dag 1: transfer van Temse naar
AMSTERDAM voor de vlucht
naar TEXAS en start van onze
bezoeken.
Dag 2: op ons programma staan
zeker de hoogtepunten als Dallas,
Forth Worth, Austin, Houston,…
Dag 3: 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 4: eerste IML wandeldag.
Dag 5: tweede IML wandeldag.
Dag 6: derde IML wandeldag.
Dag 7 tot 11: verschillende hoogtepunten van Texas.
PRIJS: en definitief programma zal bekend zijn vanaf eind
maart 2020
RICHTPRIJS: zie reis TEXAS pag 3-5
Optie nemen is reeds mogelijk!!!
Inbegrepen: vlucht, bagage 23 kg, hotels in kamer en ontbijt,
inkomgelden en begeleiding.
Niet inbegrepen: andere maaltijden, dranken, alle opties
vermeld onder supplementen
Vereiste Documenten: internationaal paspoort - 6 maand geldig
na retour en ESTA VISUM (kan door ons in orde gebracht
worden ± 20€.
Lokale munt: Dollar (1,00€ = 0,88$ koers juli 2019)
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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 16 dagen voor afreis: 75%
vanaf 15 dagen tot de dag van vertrek: 100%
(telkens 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

