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Inschrijving:

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

NAAM + VOORNAAM+ GEBOORTEDATUM:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
ADRES + GSM + E-MAIL:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….

Annulatie voorwaarden
Vanaf de inschrijving tot 61 dagen voor afreis: 30%
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%

Scheldeboorden
Wandelvakanties 2023

Speciale annulatie voorwaarden voor Vliegvakanties:
STEEDS 100% kosten op het vliegticket vanaf de
reservatie.
Annulatie kosten telkens vermeerderd met de
verzekeringspolis!!

REIS:
………………………………………………………
………………………………………………………
VERZEKERING: JA / NEE

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
gebeurtenissen die het normale verloop van de reis
zouden hinderen.

KAMER TYPE:
Double / single / kamer te delen
AANTAL TE WANDELEN KM:
………………………………………………………
………………………………………………………

Vliegtuigreizen: De vluchtprijzen kunnen wijzigen
afhankelijk van de dollarkoers en de fuel

SCHELDEBOORDEN TRAVEL
SCHELDESTRAAT 2A
9140 TEMSE
03/771 21 59
info@scheldeboorden.be
www.scheldeboorden.be

Frankrijk : Parijs
“ Montmartre by night”
03 tot 04/12/2022

USA: IML Texas- San Antonio
18 tot 28 februari 2023

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.

Dag1: Vertrek Temse. Vlucht Amsterdam Houston
Dag2: ontbijt en daguitstap naar NASA Space Center en
bezoek aan San Jacinto Monument
Dag3: Vertrek naar Dallas, via Huntsville
Dag4: Vandaag Forth Worth en de stratenloop van de
Longhorn Cows. Namiddag bezoek Dallas Centrum
Dag5: Bezoek aan Southfork Ranch (of Dallas Serie) en
namiddag vertrek naar Waco.
Dag6: vertrek naar Austin, de hoofdstad van Texas; bezoek
aan Capitool. In de namiddag trekken we verder door naar
San Antonio. Ophalen start kaarten.
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

Prijs: 175 Euro per persoon in 2 persoonskamer
Toeslag single kamer : 45 Euro
Verzekering : 25 euro per persoon

Prijs: 2965 Euro per persoon in 2 persoonkamer
Annulatie verzekering: 171 Euro per persoon
Annulatie en reisbijstand: 230 Euro per persoon

Incl: autocar, hotel met ontbijtbuffet, begeleiding en
startgeld wandeling.
Excl: verzekering, zie supplementen, andere maaltijden,
dranken.

Incl: transfer Temse – Amsterdam- Temse, vlucht, hotel met
ontbijtbuffet, begeleiding, genoemde bezoeken, startgeld

Cabo Verde: Wandelparadijs
van São Antão
15 tot 22 maart 2023
Dag1: vlucht naar São Vicente, transfer naar hotel
in Mindelo, hoofdstad van het eiland. Eerste
kennismaking met de stad.
Dag2: Per Ferry naar Santo Antão. We starten de
wandeling in Ribeira das Patas (het centrum, van
het eiland): overhangende canyons, lavavelden en
een plateau met zicht op het hoogste punt ‘ Tope
de Corea. Verblijf in Alto Mira
Dag3: via de kustweg gaan we richting Villa de
Pombas. Van hier hebben we toegang tot de vallei
van Paul. Deze Vallei is gekend om haar
exotische vegetatie, vb; bananenbomen,
suikerriet, yams, broodvruchtenbomen, etc. Aan
Pico d’Antonio nemen we een pauze en genieten
van het prachtige zicht over de vallei. Na de pauze
zetten we onze tocht verder richting Passagem
met zijn prachtige Portugese tuin.
Dag4: we ontdekken de Cova Krater, die omringd
is met dennenbomen en mimosa planten. Deze
spectaculaire afdaling is een van de
hoogtepunten. Eens aan de krater, nemen we het
pad dat naar de Ribeira da Torre leidt; wat ons
grandioze panorama’s biedt over het rotsachtige
voorgebergte. We wandelen door tot Xoxo, waar
onze transfer bus klaar staat om naar het hotel te
gaan.

Excl: verzekering, andere maaltijden en dranken

Vereiste Documenten: ID kaart, EU-Vaccinatie Certificaat

Vereiste documenten: Internationaal Paspoort, ESTA,
Vaccinatie- Certificaat

www.scheldeboorden.be
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Cabo Verde: vervolg

Cyprus: “Wandelen op het eiland
van de Goden”16 tot 23 april 2023

Cyprus: Vervolg

Dag5: transfer naar Ponta do Sol voor een kust
wandeling. Over kronkelende paden, doorheen een
landschap van basaltrotsen bereiken we Corvo, na de
lunch wandelen we langs verlaten dorpjes tot we
Cruzinha
bereiken.
Transfer
naar
hotel.
Dag6: Transfer naar Coculi, hier ontdekken we de
vruchtbare valleien van de Ribeira Grande. Pittoreske
valleien als Figueiral, Joao Alfonso en Cha de Pedras
zijn
te
mooi
om
waar
te
zijn.
Dag7: Terugrit naar Porto Novo, ferry naar Mindelo
vrijetijd
Dag8: Transfer en terugvlucht naar Brussel

Dag1: Van Temse naar Zaventem voor vlucht naar
Paphos, transfer naar ons hotel Louis Phaeton Beach in
ALL INCLUSIVE
eerste kennismaking met onze gids en verblijfplaats.
Dag2: tijdens onze eerste wandeldag ontdekken we de
“Avagas kloof” beroemd om de fascinerende
kalkformaties. Via olijfboomgaarden komen we in
Toxefstra
Dag3:De “Berg van de profeet Elias” en het Agia Moni
klooster zijn ons doel. Tijdens de wandeling door oa.
wijngaarden genieten we van de prachtige fauna en
flora. Puur natuur
Dag4: de Atalante wandeling brengt ons naar het hartje
van het eiland, het Troodos gebergte. De hoogste
bomen, fascinerende panorama’s en waterbronnen
komen hier aanbod
Dag5: In de sporen Van Aphrodite. We starten aan de
Baden van de Godin van de Liefde, een duikje hierin
zou U eeuwige jeugd opleveren…Toch wordt het gebied
ook het “Wilde Westen” genoemd. Als afsluiter
bewonderen we het Turquoise meer van Chrysochou.
Dag6: rustdag, lekker niets doen of een leuk uitstapje
Dag7: Wandeling richting de Kaledonische Waterval.
Deze 15 m hoge waterval is het toppunt van onze
wandeling. En om deze dag helemaal compleet te
maken wandelen we naar het wijndorpje Omodhos, met
haar kronkelende steegjes en wijnhuisjes.
Dag8 : vrij tot vertrek naar luchthaven

Hotel: Louis Phaeton Beach

Prijs: 2195 Euro per persoon in 2 persoonskamer
Toeslag single kamer : 290 Euro
Verzekering : annulatie 127 Euro / 143 Euro pp
annulatie + bijstand 170 Euro /193 Euro pp
Transfer Zaventem: 50 Euro
Incl: vlucht, hotels basis volpension vanaf avondmaal dag 1
tot het ontbijt dag 8 , begeleiding en lokale wandelgids.

Internationaal

www.scheldeboorden.be

Paspoort,

Incl: vluchten, hotel in All-in, 5 begeleide
wandeldagen, begeleiding, fuel garantie, 20 kg bagage
Excl: verzekering, persoonlijke uitgaven, excursie op de
vrije dag, transfer naar Zaventem
Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie
Certificaat

Excl: verzekering, zie supplementen, andere maaltijden,
dranken, veiligheidstaks +/- 35 Euro
Vereiste Documenten:
Vaccinatie Certificaat

Prijs: 1490 Euro pp in een 2 persoonskamer
indien reservatie voor 10/12/2022
vanaf 10/12/2022 +180 Euro pp
Toeslag single kamer: 210 Euro
verzekering: annulatie: 86 Euro / 98 Euro
annulatie en reisbijstand: 116 Euro /132 Euro
transfer: 50 Euro pp

EU-
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Zwitserland: IML Bern
09 tot 12 juni 2023

Frankrijk: IML Chantonnay
17 tot 22 mei 2023
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

Dag1: Vertrek uit Temse via Luxemburg en Bazel
naar Bern. Afhalen van de startkaarten daarna
naar het hotel voor het avondmaal.
Dag2: IML keuze 40 -30 -10 km
Dag3: IML: idem
Dag4: na het ontbijt zit ons wandelweekendje
erop. Voor het middagmaal houden we halt in een
gezellig wijndorpje in de Elzas

SCHELDEBOORDEN TRAVEL
Prijs: 695 Euro pp in een 2 persoonskamer
Toeslag single kamer: 200 Euro
verzekering annulatie + bijstand: 45 Euro / 70 Euro

Scheldestraat 2a
9140 Temse
+32 (0)3 771 21 59
info@scheldeboorden.be

Prijs: 710 Euro pp in een 2 persoonskamer
Toeslag single kamer: 150 Euro
verzekering annulatie + bijstand: 55 Euro / 67
Euro

Incl: autocar, hotel in halfpension
www.scheldeboorden.be
Excl: verzekering, middagmalen, dranken, persoonlijke
uitgaven, startgeld IML
Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie Certificaat

volg ons ook op sociale media:

Incl: autocar, hotel in halfpension
Excl: verzekering, middagmalen, dranken, persoonlijke
uitgaven, startgeld IML
Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie
Certificaat, Zwitsersefranken

www.scheldeboorden.be
www.scheldeboorden.be

Kroatië: Nieuwe IML
28 aug. tot 05 sept 2023

Gospic

Dag1 : vertrek uit Temse richting Rosenheim regio.
Koffiestop
en
vrij
middagmaal
onderweg.
Kamerverdeling, avondmaal en overnachting
Dag2 : Na het ontbijt gaan we via Salzburg en Villach
naar de Sloveense grens. Voor het middagmaal houden
we halt in Radovljika een klein middeleeuws stadje waar
Gostina Lector of peperkoek meer dan een symbool is.
Ondertussen kunnen we genieten van de prachtige
zichten op de Julische Alpen en de wijdse valleien en
historische huisjes,… In de namiddag gaat de trip
verder naar de Kroatische grens en ons verblijfsstadje
Gospic. Het dorpje is samen met Otocac de thuishaven
van de NIEUWSTE IML-wandeling. Kamerverdeling en
avondmaal

Kroatië: vervolg

Kroatië: vervolg

Dag5 : Vandaag staat het 3de grootste eiland van Kroatië
op ons programma, Pag. De Paski Most of brug zorgt
ervoor dat we van het vasteland naar Pag kunnen. Het
eiland zelf is heel speciaal; beetje maanlandschap en
vooral gekend voor zijn stranden, kant, zoutwinning,
schapen en witte Zutica “wijn”. De belangrijkste stadjes
op dit eiland zijn de hoofdstad Pag en Novalja, ook wel
Ibiza van Kroatië genoemd. In de namiddag terug naar
Gospic voor het ophalen van de startkaarten.

Prijs: 1.390 Euro pp in een 2 persoonskamer
Toeslag single kamer: 280 Euro
verzekering: in 108 Euro / 130 Euro
Incl: autocar, hotel in halfpension, inkom Plitvice
Excl: verzekering, middagmalen, dranken, persoonlijke
uitgaven, startgeld (op de bus +/-30 Euro)
Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie
Certificaat

Dag6 : IML vanuit Gospic 30 km - 20 km - 10 km
Dag3: We trekken een ganse dag uit voor het grootste
en oudste nationaalpark van het land. Plitvice. Meren,
watervallen, kilometers wandelpaden, unieke fauna en
flora,… genoeg om er zelfs meerdere dagen rond te
dwalen.

Dag7 : IML vanuit Otocac 30 km - 20 km – 10 km
Dag8: Na het ontbijt verlaten we het mooie Gospic en
rijden weer terug richting Slovenië. Voor het vrije
middagmaal houden we halt in de buurt van Kranj.
Daarna vervolgen we onze route door de Karintische
heuvels via Salzburg naar ons overnachtingshotel in de
buurt van Rosenheim.
Dag9:

Na

het

ontbijt

gaat

het

huiswaarts

Dag4: We bezoeken Zadar. Het oude kuststadje heeft
veel te bieden, we wandelen langs de 16de Eeuwse
waterputten, het romeinse forum en verschillende
typische kerkjes, het stadsplein en de levensaders van
de Stad “ Kalelarga”. Langs de promenade passeren we
het zee-orgel en kunnen we met roeibootjes of Barkajlo
naar de andere kant van de stad varen. Een traditie die
al meer dan 800 jaar oud is.
www.scheldeboorden.be
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Compostella: Deel 3 van O’ Cebreiro
tot Santiago de Compostella
30 sept. tot 11 okt. 2023
Dag1: Temse – Castets -

check in en avondmaal

Dag2: vertrek naar Villa Franca del Bierzo, ons eindpunt
van 2022. Korte wandeling van La Laguna de Castilla
tot O’Cebreiro. We passeren de grens en komen in
Galicië of “ Apostelland”. Een Steen verraad de152 km
naar
Santiago
check
in
en
avondmaal..
Dag3: Wandeling van O’Cebreiro, het oudste dorpje op
de route, naar Triacastela (21km) Via Linares bereiken
we San Roque met het bronzen pelgrim monument. We
starten onze klim naar de Alto de Poio. Het Galicische
bergland trakteerd op fantastische verzichten. Check in.
Dag4: Triacastela tot Sarria via het Samos-klooster
(24km). We volgen de loop van de Rio Sarria richting
San Cristovo do Real en zo verder naar Samos met zijn
indrukwekkende benedictijner klooster! Een echte must!
Even voorbij Teigun nemen we de afslag of doorsteek
naar Pascais Gontan, Al Veiga de Reiriz, Perros en
Calvor en bereiken zo Aguida dat aansluit op de andere
route
naar
Sarria.
Dag5: Sarria – Portomarin (22km) We vertrekken uit
ons hotel en passeren vele schilderachtige dorpjes als
Ferreiros, en Vilacha. We komen in het dal van de Rio
Mino, dus Portomarin is in zicht.. check in en avondmaal
Dag6: Portomarin – Palas de Rei (24km) Het oude
Portomarin is opgeslokt door het stuwmeer, de kerken
San Pedro en San Nicolas werden daardoor afgebroken
en opnieuw gebouwd. Vanaf Castromaior beginnen we
aan een halfuurtje klimmen naar Hospital de la Cruz. In
Ligonde zien we de bus voor de laatste maal want dan
worden de weggetjes te smal. Via Portos en A Bea
bereiken we Palas de Rei.

www.scheldeboorden.be

Compostella: vervolg

Compostella: vervolg

Dag7: Palas de Rei – Ribadiso da Baizo (25km)
Een heuvelachtig terrein langs Ponte Campana,
Casanova en Coto. Hier ligt de grens met “La
Coruna”. In Melide komt de ”Camino Primitivo”
samen met de onze. Door eucalyptusbossen naar
Raido en Boente. Castanada, (ooit kalksteen
leverancier voor de bouw van de Kathedraal van
Santiago) voorbij en een laatste inspanning en we
zijn in het mooie Ribadiso da Baixo

Dag11: We vertrekken huiswaarts tot Castets of
Bordeaux. Check in en avondmaal.
Dag12: na het ontbijt zetten we onze terugreis
naar huis verder

Dag8: Arzua tot Arca (24km) aan de Capilla de la
Madalena van Azua start vandaag onze tocht. Door
mooie landschappen en dorpjes als Calzada,
Calle, Salenco en Brea bereiken we Arca. Check in
Dag9: Lavacolla tot Santiago (10km) We starten
niet in Arca maar in Lavacolla omdattussen in enkel
industrie en luchthaventerrein is. Voorbij Villamaior
passeren we de zendstations van TV Galicia en TV
Espagna en wandelen via Monte del Gozo en de
Capilla de San Lorenzo ons einddoel “Santiago De
Compostella” binnen! “Missie volbracht!!!!” Traditie
getrouw wonen we de mis bij en gaan ons
“Compostellorum” ophalen!
Dag10: als we gisteren te laat waren doen we
vandaag de mis en daarna met de bus naar het
“uiteinde van Europa” Finistère! Een wandeling van
Corcubion of Sardineiro de Albayo tot Finistère
(landseinde)

Prijs: 1.695 Euro pp in een 2 persoonskamer
Toeslag single kamer: 440 Euro
verzekering: annulatie: 98 Euro / 123 Euro
annulatie + bijstand: 132 Euro / 166 Euro
Incl: autocar, hotel in halfpension met wijn/water bij
het avondmaal, begeleiding door onze wandelgids
Excl: verzekering, middagmalen, dranken, persoonlijke
uitgaven
Vereiste Documenten: ID-kaart, EU-Vaccinatie
Certificaat
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