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Inschrijving: 

NAAM + VOORNAAM+ GEBOORTEDATUM: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

ADRES + GSM + E-MAIL: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………. 

REIS: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

VERZEKERING: JA / NEE 

KAMER TYPE: 

Double / single / kamer te delen 

AANTAL TE WANDELEN KM: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

   

 

 

    SCHELDEBOORDEN TRAVEL 

    SCHELDESTRAAT 2A 

    9140 TEMSE 

    03/771 21 59 

    info@scheldeboorden.be 
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Scheldeboorden 
       Wandelvakanties 2022 

 

 

Bijzonderenvoorwaarden 
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% 

Speciale annulatie voorwaarden voor  

 

Vliegvakanties: STEEDS 100% kosten op het 

vliegticket vanaf de reservatie. 

Annulatie kosten telkens vermeerderd met de 

verzekeringspolis!! 

 

Annulatie door de organisator: deze heeft het recht 

de reis te annuleren bij gebrek aan belangstelling 

(minder da 25 personen) of in geval van belangrijke 

gebeurtenissen die het normale verloop van de reis 

zouden hinderen. In beide gevallen worden de reeds 

betaalde voorschotten integraal terugbetaald. 

 

Vliegtuigreizen: De vluchtprijzen kunnen wijzigen 

afhankelijk van de dollarkoers en de fuel.  
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Italie:  Ongekend Puglia  

23 tot 30 april 2022 

Dag1: Brussel  Brindisi en verkenning Polignano. 

Dag2: 18km Via Francigena langs de kust met grotten, 

kliffen, San Vito Abdij , m.a.w. kleurrijk Puglia. 

Dag3: 20 km van Altamura naar Gravina een tocht 

door graanvelden, historische centra, aquaducten, .. 

Dag4: 15km van Bari tot Bitetto, wandelen door 

vissersdorpjes, grillige kusten, en prachtige zichten. 

Dag5:15 km pelgrimsroute van Barletta via Jerusalem, 

het moeras van Ariscane tot de kathedraal van Trani. 

Dag6: 22 km van Alberobello, Unesco erfgoed, naar 

Locorotondo één van de mooiste dorpjes in Puglia.  

Dag7: 19 km Route van de 2 zeeën van Polignano tot 

Castellana Grotte. Wilde natuur, olijfbomen, of het pad 

van Ionische naar Adriatische Zee.  

Dag8: vrij tot vlucht naar Brussel. 

 

!!! ALL INCLUSIVE !!! 

 

Prijs: 1.490 Euro pp in een  2 persoonskamer( prijs 

geldig tot 22/2/22 daarna + 65 euro) 

Toeslag single kamer: 195 Euro 

transfer: 50 Euro 

verzekering:  115 Euro pp/ in single 129 Euro  

Incl: vlucht met 20 kg bagage, fuel, 6  wandelingen , 

hotel in ALL INCLUSIVE , begeleiding . 

Excl: verzekering, transfer h/t Zaventem 

Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie 

Certificaat 
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Frankrijk: IML Chantonnay 

25 tot 30 mei 2022 

Dag1: Temse - Chantonnay 

Dag2: IML: 42km, 28 km, 20 km,12km,6 km 

Dag3: IML: idem 

Dag4: IML: idem 

Dag5: IML: idem 

Dag6: Terug huiswaarts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs: 625 Euro pp in een  2 persoonskamer 

Toeslag single kamer: 185 Euro 

verzekering:  45 Euro pp/ in single 58 Euro 

 

Incl: autocar, hotel in halfpension 

Excl: verzekering, middagmalen, dranken, persoonlijke 

uitgaven, startgeld IML 

Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie 

Certificaat 

 

 

www.scheldeboorden.be 

 

 

Ierland :   IML van Castlebar  

29 juni tot 4 juli 2022 

Dag1: Vlucht Brussel naar Dublin 10u20 – 11u00 

aansluitend transfer naar Castlebar . Ophalen 

startkaarten en avondmaal. 

Dag2: IML : Road : 20 of 10 km  of  Ramble 

Dag3: IML: : idem 

Dag4: IML : idem 

Dag 5 : IML : idem 

Dag 6 : vrij tot transfer naar Dublin voor de vlucht 

naar Brussel 

 
 

 

Prijs:  765 Euro pp in een  2 persoonskamer 

Toeslag single kamer: 185 Euro 

verzekering: 61 Euro pp  / in single 74 Euro 

Incl: vlucht en transfer Castlebar , 20 kg bagage, 

hotel in halfpension 

Excl: verzekering, middagmalen, dranken, 

persoonlijke uitgaven, startgeld IML 

Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie 

Certificaat 
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Compostella deel 2 : Azofra tot  

Villafranca del Bierzo 

1 tot 12 oktober 2022 

Dag1: Temse – Castets -  check in en avondmaal 

Dag2: vertrek naar de Rioja, ons eindpunt van 2021. 

Starten doen we in Azofra , via de Cruz de los 

Peregrinos bereiken we Ciruena en Santo Domingo de 

la Calzada. De kippen in de kathedraal is hier een 

verhaal apart.  Check in ( (16km) 

Dag3: wandelen van Castildelgado , Viloria de Rioja en 

Villamayor del Rio naar Belorado met zijn 7 kerken. 

Via Tosanos komen we in Villafranca Montes de Oca        

(22 km) 

Dag4: van San Juan de Ortega naar Burgos of 23 km 

via Apatuerca , Quintanilla en Villafria om zo de 

Matagrande te trotseren . Een klimmetje hoort er bij. 

Dag5: s’morgens wandeling door en bezoek aan het 

mooie Burgos . Daarna met de bus tot Tardajos 

vanwaar we via korenvelden Hornillos del Camino 

bereiken. Eindigen doen we in Hontanas met nog een 

stop aan de ruine van San Anton . ( +-20km) Check in  

Dag6: in Castrojeriz, ooit residentie van de koningen, 

starten we bij de Colegiata de Santa Maria del 

Manzano ( 1 euro inkom )Via Puente de itero en  

Boadilla del Camino bereiken we Fromista( 25 km) . 

Dag7: de eindeloze vlakte naar Leon of MESETA laten 

we voor wat ze is. Met de bus rechtstreeks naar Leon 

en bezoek aan de stad  met de kathedraal, Plaza 

Mayor, Palacio de los Guzmanez , pantheon van de 

koningen enz…Daarna met de bus tot Puente de 

Orbigo voor de wandeling naar Astorga ( 16 km) Kleine 

dorpjes als Santibanez of San Justo liggen op de 

route.  Check in . 

Dag8: wandeling van Astorga naar Rabanal del 

Camino over een afstand van +- 20 km leiden 

veldwegen ons via Santa Catalina de Somoza en El 

Ganzo naar Rabanal. Nadien mogelijkheid tot bezoek 

aan Palacio Gaudi of de kathedraal van Astorga.  

 

 

Compostella vervolg 

Dag9 :In Rabanal vertrekken we terug voor een eerste 

klim naar de CRUZ de FERRO. Zeker een steen van 

thuis meebrengen om hier achter te laten. Dit zal ons 

helpen om onze tocht tot een goed einde te brengen. 

Volgens de legende zuivert dit onze ziel van alles wat ze 

bezwaart!!! Bergaf prachtige zichten op de Sierra 

Teleno. Via Manjarin en Riego de Ambros bereiken we  

Molinaseca. ( 24km) check in 

Dag10: een laatste tocht voor dit jaar van Ponferrada 

naar Villafranca del Bierzo( 24 km) Ponferrada met zijn 

castillo van de tempeliers of de Basilca de la Encina is 

een mooi begin. Via Fuentes Nuevas, wijngaarden en 

bos bereiken we Cacabelos , ooit bestuurscentrum van 

de romeinse goudmijnen van Medulas. Na de 

wijngaarden van Valtvillen de Arriba en wat veldpaden 

komen we aan in Villafranca del Bierzo, ook “ Klein 

Compostella “ genoemd. Zieke en verzwakte pelgrims 

kregen hier op de trappen van de “ Puenta del Perdon “ 

van de Iglesia de Santiago reeds hun aflaat. Enkel in 

Heilige Jacobusjaren is deze poort geopend. Als 25 juli ( 

feestdag Jacobus) een zondag is,  is het een  Heilig 

Jacobusjaar .Dit was zo in 2021 , maar door corona 

verlengd tot 2022. 

 

 

 

 

 

 

Compostella 

Dag11 : na het ontbijt vatten we onze terugreis 

naar Frankrijk aan . We overnachten in de 

omgeving van Saintes.  Check in en avondmaal 

Dag12 : een laatste ontbijt en dan terug 

huiswaarts 

 

 

 

Prijs:  1.470 Euro pp in een  2 persoonskamer 

Toeslag single kamer:  325 Euro 

verzekering: in  85 Euro pp in single 110 Euro 

 

Incl: autocar, hotel in halfpension met wijn/water 

bij het avondmaal, begeleiding door onze 

wandelgids 

Excl: verzekering, middagmalen, dranken, inkom 

kathedralen( +- 28 euro te voorzien ) persoonlijke 

uitgaven 

Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie 

Certificaat 
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Japan: IML Higashimatsuyama 

30/10 tot 09/11/2022 

Dag1: Brussel - Osaka 

Dag2: aankomst  en bezoek aan Osaka Castle( d) 

Dag3: vertrek uit Osaka naar Kyoto, Todaji Tempel(o/l/d) 

Dag4: Fushimi Inari – Kinkauji en Kodaiji tempel, Gion of 

Geisha wijk, ….. (o/l/d ) 

Dag5: Shinkansen naar Tokyo en dan verder naar 

Higashimatsuyama (0) 

Dag6-7-8 : 3 dagen IML 50-40-30-20-10-5 km( 0) 

Dag9: Higashi – Tokyo, bezoek Shibuya( Hachico) Meiji 

Shrine,Takeshita en Ometosando ( o/l/d) 

Dag10:  bezoek Tsukiji Vismarkt,Imperial Palace,Sensoji en 

Asakusa (o/l) vrij in Odaiba tot transfer airport. 

Dag 11: aankomst in Brussel 

 

 

 

 

 
 

Richtprijs land arrangement 3500 Euro op basis van een  

2persoonskamer 

Richtprijs vlucht: 900 Euro per persoon 

Incl: vluchten, bus transfer en treinen ter plaatsen, hotels, 8 

ontbijten, 4 lunches, 4 diners ,  bezoeken, begeleiding uit 

België en gids ter plaatse. 

Excl: verzekering 7,5 %, andere maaltijden, dranken, IML 

startgeld, persoonlijke uitgaven, eventuele fuel toeslagen of 

wijzigingen van de dollarkoers 

Vereiste Documenten: Internationaal Paspoort + VISUM  

Japanse Yen, EU-Vaccinatie Certificaat 
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Frankrijk : Parijs 

“ Montmartre by night” 

03 tot 04/12/2022 

Dag1: Vertrek uit Temse omstreeks 8u30 richting Peronne 

(koffiestop), daarna verder naar het hotel voor 

kamerverdeling. Vervolgens rijden we naar de Boulevard 

Clichy voor het ophalen van de startkaarten van de 

wandeling . Vrij middagmaal. Starten kan vanaf +- 15u00. 

Montmartre la nuit is een mooie wandeling langs verlicht 

Montmartre die alle geheime hoekjes laat zien. Vrij 

avondmaal en omstreeks 23u30 terug naar het hotel met de 

bus. 

Dag2: na het ontbijt een mooie stadstoer per bus langs de 

belangrijkste bezienswaardigheden en daarna vrij voor 

kerstmarkt en kerstshopping in de Franse lichtstad. 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs:  175  Euro per persoon in 2 persoonskamer 

Toeslag single kamer :   45 Euro 

Verzekering : 25 euro per persoon 
 

Incl: autocar, hotel met ontbijtbuffet, begeleiding en 

startgeld wandeling. 

Excl: verzekering, zie supplementen, andere maaltijden, 

dranken. 

Vereiste Documenten: ID kaart, EU-Vaccinatie Certificaat 
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USA Texas: IML  en Olympiade 

San Antonio 

18 tot 28/02/2023 

Dag1: Vlucht naar San Antonio en kamerverdeling 

Dag2: 1ste dag IVV  met keuze uit 6 wandelingen 

Dag3: 2de dag IVV: idem 

Dag4:  bezoek aan de San Antonio Stock Show Rodeo 

bezoek aan de stallingen en veilingen, de vele animatie 

en “ rodeo show met muziek” als top of the bill. 

Dag5: 3de dag IVV idem  

Dag6: 4de dag IVV idem 

Dag7: tour in San Antonio en friendshipwalk 10 / 5 km 

Dag8: IML : 42/21/13/6 km 

Dag9: IMl : 35/21/13/5 km 

Dag10: vrij tot vertrek naar de luchthaven  

Dag 11: aankomst thuis 

 

 

 

 

 

Richtprijs 2700 Euro op basis van  2persoonskamer 

Single : +- 700 Euro 

Incl: Transfer naar luchthaven, privé autocar ter 

plaatse, vlucht, hotels met ontbijtbuffet, startkaarten 

IML, begeleiding Temse- Temse 

Excl: verzekering, andere maaltijden, dranken, 

persoonlijke uitgaven 

Vereiste Documenten: Internationaal Paspoort + ESTA 

VISUM , EU-Vaccinatie Certificaat , US Dollars 
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