Reizen 2019
MAART 2019
Lapland
10 maart tot 14 maart 2019
Met Lieve Mommens
 Sportieve vakantie in een prachtig sneeuwwit landschap (noodzakelijke kleding bij de prijs
inbegrepen).
 Sneeuwscootertocht in de wildernis en slapen in een warme blokhut .
Mexico en Yucatán
15 maart tot 27 maart 2019
Met Marina Fauconnier
 Een reis vol kunst, cultuur en geschiedenis.
 Heerlijk eten van de lokale keuken.
APRIL 2019
Inspiratieweekend aan zee
26 april tot 28 april 2019
Met Marie-Jeanne Vanparys en Christine Maeseele
 Drie dagen aan zee, met elkaar op stap.
 Samen bouwen aan een huis van goed vertrouwen en verbondenheid.
Gent, weekendje weg
27 en 28 april 2019
Met Marina Fauconnier
 Eindeloos ronddwalen in de prachtige omgeving, zonder overlast van verkeer.
 Ook vanop het water leren we de stad op een andere manier kennen.
MEI 2019
De romantische Cotswolds
2 mei tot 6 mei 2019
Met Christel Verstraete
 Een pareltje van Engels erfgoed met zijn weidse valleien en glooiende voortrollende
kalkheuvels.
 Rustig wandelen langs akkers, bloemrijke weilanden en Engelse tuinen.
Toscane
25 mei tot 6 juni 2019
Met Lydie Van den Abbeele
 We ervaren de prachtige harmonie tussen mens, stad, cultuur en natuur.
 Ook een bezoek aan een van Italiës mooiste meren én slapen aan een meer in Zwitserland.
Marokko
Mei 2019
Met Veerle Vlasselaer
 Betoverd worden door meerdere keizerlijke steden.



Mooie, gevarieerde landschappen ontdekken.

Fietsen langs Elfstedenstadjes in Friesland
11 mei tot 15 mei 2019
Met Erika Leus en Toos Janssen
 Niet schaatsen, maar fietsen langs historische Friese steden.
 Fietstochten met veel verscheidenheid aan vergezichten.
JUNI 2019
Fietsen in het Brugse Ommeland
3 juni tot 7 juni 2019
Met Bernadette Jansseune en Francine Leupe
 Fietsen langs elegante kastelen, imponerende abdijen en open landschappen.
 Overnachten op een binnenschip dat nu een charmant hotel is.
Hingene/Bornem, land van de stille waters
8 juni tot 10 juni 2019
Met Danielle De Cock en Christel Derycke
 Wandelen door de streek van de Dodentocht.
 Logeren op het prachtige kasteeldomein d’Ursel.
Porto en omgeving
26 juni tot 30 juni 2019
Met Ann Pannecoucke
 Beleef de historische én vernieuwende elementen van deze bijzondere stad.
 Een boottocht op de Douro, de slagader van de stad.
JULI 2019
Ierland
Juli 2019
Met Lut Deroy
 We ontdekken de oude Keltische schatten, the Book of Kells in Trinity College, en gouden
juwelen in het archeologisch museum in Dublin.
 Genieten van de prachtige landschappen.
Krakau en Auschwitz
22 juli tot 28 juli 2019
Met Veer Dusauchoit en Myriam Vanden Nest
 Op ontdekkingstocht door het cultuurhistorische en religieuze verleden en heden van de
stad.
 We wisselen vreugde en verdriet af door ons te verdiepen in de Joodse cultuur en
geschiedenis met een bezoek aan Auschwitz en de Joodse wijk Kazimierz.
Tijdloos mooi met de fiets door Twente
7 tot 11 juli 2019
Met Erika Leus en Toos Janssen
 Fietsen door een adembenemend mooi landschap.
 Heerlijk genieten in bos, heide, weide, beekjes en bronnen.

AUGUSTUS 2019
Fietsen in het Meetjesland
25 tot 28 augustus 2019
Met Bernadette Jansseune en Nicole van Deynse
 Fietsen langs boerderijen, pittoreske dorpskernen, koeien en misschien wel veulens.
 Genieten van de culinaire geneugten die de streek te bieden heeft.
Wildnis Trail Eifel (wandelen)
Augustus 2019
Met Hermien Van de Voorde en Rita Vancamp
 Prachtige natuurwandelingen door het Nationaal Park.
 Verblijf in een gezellig hotelletje met familiale gastvrijheid.
SEPTEMBER 2019
Normandië
5 tot 9 september 2019
Met Lydie Van den Abbeele en Fernande De Block
 We ontdekken de verschillende schilderachtige landschappen.
 Aandacht voor de landingsplaatsen van D-Day.
Servië, tussen Oost en West
September 2019
Met Marina Fauconnier
 Op ontdekkingstocht in het best bewaarde geheim van Europa.
 We ervaren de boeiende combinatie van architectuur, cultuur, gastronomie, oosterse sferen
en westerse verfijning.
OKTOBER 2019
Andalusië
Oktober 2019
Met Rita Vancamp
 Wandelen langs schitterende bouwwerken, geurige tuinen en patio’s met sinaasappelbomen.
 We bezoeken uitgebreid Sevilla, Córdoba en Granada.
Namibië
Oktober 2019
Met Riet Van Cleuvenbergen
 We verkennen Namibië van het zuiden naar het noorden.
 Emotioneel worden van de haast hoorbare stilte in de prachtige Kalahari- en Namibiwoestijn.
Champagneweekend
4 oktober tot 10 oktober 2019
Met Fernande De Block en Lydie Van den Abbeele
 Aandacht voor cultuur, natuur én champagne.
 We bezoeken schitterende steden met daartussenin de prachtige wijnstreek.

DECEMBER 2019
Moezel en Saar in kerstsfeer
6 december tot 8 december 2019
Met Erika Leus en Lydie Van den Abbeele
 In kerstsfeer komen door de sfeervol versierde stadjes in een prachtig stukje Duitsland.
 Genieten van wijn, muziek, natuur, gezelligheid en gastvrijheid.

ALLEENSTAANDE MAMA’S, OMA’S EN KIDS
Egypte, op zoek naar de wortels van onze westerse cultuur
6 april tot 16 april 2019 (Paasvakantie)
Met Veerle Vlasselaer
 Op ontdekkingstocht langs piramides en de beroemde vallei met bekende graftombes.
 Varen op een cruiseschip op de Nijl en met een zeilboot rond het Elephantine-eiland.

