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Op zoek naar het échte Nederland? Die bijzondere combinatie van oud en 
nieuw? Bezoek dan de Hanzesteden! Toen Amsterdam nog maar een klein 
plaatsje was, waren deze machtige handelssteden aan het water de belangri-
jkste steden van Nederland. En die rijkdom is nog steeds te voelen. Elke stad 
heeft zijn eigen unieke vibe, maar ze ademen allemaal de authentieke sfeer 
zoals alleen een échte Hanzestad die heeft. Reis met ons mee langs negen 
steden, die allemaal met elkaar verbonden zijn en ervaar de charme van de 
Hanzesteden! 

Ons hotel:   

Hotel Zwartewater ****
Ons hotel Zwartewater is prachtig gelegen aan het Zwarte Water in het 
stijlvolle dorpje Zwartsluis. Het hotel staat bekend om zijn restaurant ‘De 
Combuijs’ waar men heerlijke buffetten serveert en het hoofdgerecht van 
uw keuze à la minute bereidt in de open keuken. Vanzelfsprekend zal re-
kening gehouden worden met alle nodige veiligheidsvoorschriften. Geniet 
na het eten nog van een wandelingetje bij laatavondzon door het stijlvolle 
dorpje Zwartsluis of van een drankje in de gezellige serre of op het terras 
aan het water. Daarna slaap je heerlijk in één van de 51 stijlvolle hotelka-
mers die van alle gemakken zijn voorzien: telefoon, radio, tv en een com-
pleet uitgeruste badkamer. Uiteraard is er gratis Wifi zodat u onbeperkt 
kunt surfen en mailen op uw laptop, tablet of smartphone. Uiteraard is Ho-
tel Zwartewater voorzien van een lift. Ook ’s Morgens wordt u er verwend 
met een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet.

Prijs per persoon - 4 dagen –  Half pension

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Ervaren Herman & Vandamme Chauffeur
• Ervaren Herman & Vandamme Gids
• 3 x Overnachting in hotel Zwartewater ****
• 3x Ontbijtbuffet
• 3 x Live cooking diner buffet
• Toeristenbelasting
• Gratis Wifi in het hotel
• Gebruik indoor zwembad in het hotel

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Alle dranken
• Alle middagmalen
• Facultatieve toegangsgelden (± € 50 p.p.)
• Annulering- en bijstandsverzekering  

(€ 3,60 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting  

van uw waardering en appreciatie

 Vertrekdata Prijs per persoon 
na 19/04/’21

Prijs per persoon 
voor 19/04/’21

08/06 – 12/07 – 24/08/2021 € 418,80 € 397,86

08/10/2021 € 399,90 € 379,91

SUPPLEMENTEN
Single supplement .......................................................................................................... € 54 p.p.

PROGRAMMA
DAG  1 Vertrek vanuit de centrale vertrekhal te Menen om 06.30 u. richting 

Doesburg. Doesburg is een kleine stad met een bijzonder boeiende 
geschiedenis,  hiervan getuigen de 150  monumenten die de stad 
rijk is. Het volgende Hanzestadje op onze weg is Zutphen, wordt 
ook wel eens de ‘torenstad’ genoemd.  Wandel langs de Wijn-
huistoren, over de IJsselbrug, langs de Walburgiskerk en het Oude 
Bornhof, een hofje aan de Zaadmarkt. Al in 952 wordt Deventer in 
een schenkingsoorkonde van koning Otto I als stad genoemd. Het 
sprookjesachtige Hattem is het thuis van het Anton Pieck Muse-
um, dat helemaal in het teken staat van kunstenaar Anton Pieck, 
bekend om zijn romantische illustraties én geestelijk vader van 
sprookjespark De Efteling. We sluiten onze dag af in Zwartsluis met 
een heerlijk uitgebreid diner in ons hotel.

DAG 2  Na een heerlijk ontbijtbuffet rijden we richting Zwolle.  Zwolle heeft 
een middeleeuws centrum, een schitterend theater, veel verschil-
lende winkels, restaurants en verschillende fraaie parken. In de late 
namiddag staat ook Nederlands Hasselt op het programma, zoals 
een echte Hanzestad betaamt, een waterstad. Het Zwarte Water 
doorkruist de stad. Naast deze rivier kent Hasselt ook nog een 
oude stadgracht, waarin de contouren van de oude vestingstad te 
zien zijn. Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Han-
zestad. Een overblijfsel daarvan is de Stenendijk, de oudste gemet-
selde zeewering van Nederland.

DAG 3  We genieten van een heerlijk ontbijt alvorens we Elburg bezoeken. 
Verdwalen is in deze bijzondere vestingstad is praktisch onmogelijk 
want de stad is namelijk vierkant en binnen de grachten slechts 250 
x 300 meter! De eeuwenoude binnenstad van Harderwijk, met zo’n 
honderd rijksmonumenten, is in 1969 uitgeroepen tot beschermd 
stadsgezicht. De mooiste skyline van Nederland? Die vindt u in 
Kampen! Wie het uitzicht over de stad vanaf de IJssel bewondert, 
ziet hetzelfde wat kooplui in de Middeleeuwen zagen als ze bij de 
handelsstad aanmeerden. Een bezoek aan Kampen is niet com-
pleet zonder hét icoon van Kampen gezien te hebben, de Kamper 
Kogge, een nagebouwd Koggeschip uit 1340.

DAG 4  Na een deugddoend ontbijt rijden we naar het Venetië van het 
Noorden, Giethoorn. Met haar prachtige huisjes en vele kanalen 
doet het niet onder voor de wereldberoemde stad in Italië. We ver-
volgen onze weg en houden halt in Staphorst, de gemeente met 
haar vele gezichten, spreekt tot de verbeelding. De lange lintbe-
bouwing met haar kleurrijke boerderijen, de klederdracht, die nog 
steeds volop gedragen wordt, en de vele  tradities en gewoonten, 
maakt Staphorst tot een unieke gemeente. Vooraleer we terug 
huiswaarts keren staan we nog even stil bij de rivier Zwarte Water. 
Na het ontstaan van de Zuiderzee in de 13de eeuw was het Zwarte 
Water niet meer alleen van belang voor de visserij.

Nederland
4 DAGENDE HANZESTEDEN LANGS DE IJSSEL 

Tweetalig begeleide reis
NIEUW!

Frankrijk
4 DAGENBRETAGNE

PROGRAMMA
DAG  1 We vertrekken om 06.30 uur en nemen onmiddellijk de autosnel-

weg tot aan de afslag Arras. Daarna rijden we verder richting Ab-
beville om daar weer de autosnelweg richting Rouen te nemen. De 
eerste koffiestop houden we bij Neufchâtel en Bray. In Caen is er de 
mogelijkheid om een facultatief middagmaal te nemen. De tweede 
stop is aan de magnifieke Mont-st-Michel waar u het stadje en de 
oude abdij kan bezoeken. Na ons bezoek rijden we door naar ons 
hotel.  

DAG 2 Na het ontbijt brengt de autocar ons naar de versterkte stad 
St-Malo. Hier kan u het kasteel en de stadsomwallingen bewonde-
ren. Het is de stad van onder anderen Jacques Cartier, de ontdek-
ker van Canada, en nog vele andere beroemde figuren. Nadien zijn 
we vrij om het gezellige stadje te bezoeken. In de namiddag is er 
een boottocht naar Cap Fréhel. Ontdek er de verschillende eilan-
den, waarom het de kust van de Samaragden heet en nog zo veel 
meer (duur van de tocht 2u30’ tot 3u). Wanneer de boottocht niet 
doorgaat door weersomstandigheden, rijden we naar Cap Fréhel. 
Nadien keren we terug naar het hotel.

DAG 3 Vandaag staat ons een dag vol afwisseling te wachten. We starten 
na het ontbijt met een zonsopgang aan het panoramische Poin-
te-de-Grouin. Geniet van een rondleiding op een oesterkwekerij 
door een vrouw uit Cancale, waar we ook oesters degusteren (niet 
in prijs inbegrepen) We blazen even uit bij de menhir in Dol-de-
Bretagne om dan door te rijden naar Dinan. Daar kan u een facul-
tatieve maaltijd nemen of u kan ook een maaltijd in groep kiezen 
(niet in de prijs inbegrepen). Na de maaltijd is er nog een bezoek 
aan de stad. In de namiddag nemen we een kijkje in het Musée de 
la Pomme et du Cidre. Bretagne en Normandië zijn beiden bekend 
omwille van hun cider en Calvados. Na de rondleiding volgt nog een 
kleine degustatie en een pannenkoekje. Om even terug op adem te 
komen houden we een stop bij de getijden-centrale op de rivier de 
Rance.

DAG 4 Onze reis zit er bijna op, maar niet zonder leuke verrassing! Op de 
terugweg stoppen we namelijk in Villedieu-les-Poêles, gekend 
voor zijn koperwerk als voor zijn klokken. Hier bezoeken we een 
klokkengieterij,  een atelier waar nog steeds klokken gegoten wor-
den. We kunnen er ook het volledige proces volgen. Na ons bezoek 
gaan we verder richting Trouville. Daar heeft u de mogelijkheid om 
een facultatieve maaltijd te nemen of u kan er ook een maaltijd in 
groep kiezen (niet in de prijs inbegrepen). We vervolgen onze weg 
over de “Pont de Normandie”, tot enkele jaren geleden de grootste 
tuibrug ter wereld, richting België. We stoppen nog even in Assevil-
lers. Aankomst in Menen rond 20.30u.

VANAF € 422,18  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION

Prijs per persoon - 4 dagen -  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

13/05/2021  HEMELVAART € 478,80 € 454,86

24/06 – 24/08 – 16/09/2021 € 444,40 € 422,18

SUPPLEMENTEN
Single supplement ................................................................................................. € 124,00 p.p.
Single supplement 13/05/2021 ..................................................................... € 138,00 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
•  Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
•  Overnachting in het volledig vernieuwde driesterren Best Western Armor Park Dinan in 

tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
•  3x ontbijt 
•  3x avondmaal 
•  Toeristentax

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  Lunches dag 1 & 2, ontbijt dag 1 en dranken
• Excursiepakket
•  Reis-en annuleringverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).  ** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede 
komt aan uw comfort en privacy.

Tweetalig begeleide reis
NIEUW
HOTEL

EXCURSIEPAKKET  € 155,00 p.p.

Bezoek aan de Mont Saint-Michel, Boottocht naar Cap Fréhel, 
Bezoek Oesterkwekerij (Inclusief degustatie met 3 Creuse 
Oesters – 3 Platte Oesters – een glas muscadet – brood & 

citroen), bezoek aan Musée de la Pomme et du Cidre 
(Inclusief degustatie en een pannenkoekje), bezoek aan de 

Villedieu-les-poêles, volledig begeleid door onze gids 
en 4 lunches. 

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

5%
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KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*


