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Vakantiekrant 2020

Lindencars maakt reizen comfortabeler

MOEZEL - Duitsland

KRAKAU & WROCLAW - Polen

“Charmante dorpjes en heerlijke Moezelwijnen”
3 dagen

Zondag 7 juni tot dinsdag 9 juni 2020

PRIJS: €295 halfpension
TOESLAG single: + €25

Vertrek 07u00 - Dagreis heen en terug
Pollmanshotel in Ernst, aan de oevers van de Moezel,
beschikt over bar, restaurant, lift, receptie, wifi ….
Alle kamers beschikken over tv, telefoon, een badkamer
met bad of douche en wc, …
Bezoek aan Cochem, Ernst, Kasteel Reichsburg, Wijn
& Schnapps-stokerij Alten Backes, Traben Trarbach,
Moezelmuseum met zoete verwennerij en boottocht
te Bernkastel met wijnproeverij,

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds, alle vermelde uitstappen en inkomgelden.

Met bezoek aan Auschwitz – Birkenau
“75 jaar bevrijding van het Kamp”
8 dagen

Zondag 12 juli tot zondag 19 Juli 2020

PRIJS: €930 in half pension
TOESLAG single: + €140

Vertrek 6u00 - Dagreis heen- en terug, met tussenovernachting in Dresden.
Hotel Pergamin Old Town en Hotel Piast Wroclaw ***
beschikken over receptie, liften, airco & verwarming, bar, wifi.
Alle kamers zijn uitgerust met verwarming, airco, telefoon, tv, wifi, badkamer met bad/douche, wc, föhn,
Bezoek met plaatselijke Nederlandstalige gids aan Auschwitz – Birkenau, Fabriek van Oscar
Schindler, Zoutmijnen van Wieliczka, Kasteel van Zamek Ksiaz & tunnelcomplex, …

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds, alle vermelde uitstappen en inkomgelden.
Met plaatselijke Nederlandstalige gidsen.

Wij weten dat u vooral de voordelen van
onze autocarvakanties waardeert:

Wij rijden rechtstreeks van Rotselaar naar onze bestemming.
Geen zorgen over de reisroute
Veilige autocars en bekwame chauffeurs en gidsen
Uitstappen meestal in de prijs inbegrepen
Onze budgetvriendelijke prijzen. Kijk en vergelijk.
Onze bijzondere service: Afhaling ten huize en terug afzetten aan
de deur
F Waar vindt u nog meer informatie over onze reizen ?
U vindt al onze reizen, zowel ééndaagse als meerdaagse:
✩ Op onze website: www.lindencars.be
✩ In Passe-Partout Leuven
✩ In onze circulaire die u kosteloos wordt toegestuurd na aanvraag op
ons kantoor.
✩
✩
✩
✩
✩
✩

OPENINGSUREN VAN ONS KANTOOR
ma - di - do - vrij: 9.00 - 12.00 uur / 13.30 - 17.30 uur
zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
woensdag: gesloten

BOEK VÓÓR 1 APRIL 2020
EN GENIET VAN EEN KORTING VAN €15 P.P. BIJ ELKE REIS
(Niet cumuleerbaar met andere promoties)

Mini Cruise op de RIJN - Duitsland
Ontdek het ultieme genot van een riviercruise
4 dagen
4 dagen
4 dagen

maandag 20 tot donderdag 23 april 2020
maandag 31aug tot donderdag 3 september 2020
maandag 21 tot donderdag 24 september 2020

Luxemburg en Echternach
G.H. Luxemburg

Een Middeleeuws gebruik herbeleefd!
2 dagen

Maandag 1 tot dinsdag 2 juni 2020

PRIJS: €199 halfpension
TOESLAG single: + €25

PRIJS: €545 per persoon in volpension
TOESLAG single: + €100

Vertrek 09u00 – Dagreis heen en terug
Al genietend van een prima verzorging reist u comfortabel
van de ene naar de andere bestemming. Iedere dag brengt
uw varend hotel u weer naar een andere bestemming
dus aan afwisseling geen gebrek. Het schip beschikt over
zonnedek, verwarmd zwembad,
4 Holes Putting Green (schaakspel), panorama restaurant,
verwarmd overdekt terras met fitnessapparatuur, stoellift,
zithoek.
Onze diensten brengen U naar Keulen waar u aan boord van het schip gaat en uw cruise kan beginnen.

Vertrek 09u00 - Dagreis heen en terug.
Hotel Parc Plaza *** beschikt over wifi, lift, roomservice, restaurant, … Kamers met douche, WC, TV, haardroger, minibar, safe, Thee & Koffie
Bezoek Luxemburg stad, Kazematten van Boch
Processie van Echternach

SAINT OMER - Frankrijk

MANNENWEEKEND - Nederland

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op de boot (volpension), baantaksen, BTW
EN garantiefonds, ...

PROMOPRIJS

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf
op basis van halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds, alle vermelde uitstappen en
inkomgelden.

“ Een echt mannenweekendje weg”

“ Verrassend Frankrijk “
2 dagen

Van zaterdag 2 mei tot zondag 3 mei 2020

3 dagen

Vrijdag 26 juni tot zondag 28 juni 2020

PRIJS: €175 (enkel vervoer en arrangement The Maxx)
Prijs verblijf op basis van gekozen bungalow.
PRIJZEN op aanvraag.

PRIJS: €239
TOESLAG single: + €30

Vertrek 06u30 - Dagreis heen en terug
Ibis Hotel Saint Omer ***
Het hotel beschikt over Wifi, restaurant, fitnessruimte, bar, ...
Alle kamers zijn uitgerust met tv, telefoon,
badkamer met bad/douche, wc, …
Bezoeken met gids aan jeneverstokerij,
glasfabriek ARC, rondvaart door de Audomarois polders, bunker van Eperlecques, La Coupole, Kathedraal van Saint
Omer en stadsbezoek.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van vol pension + middagmaal
1ste en 2de dag, baantaksen, BTW en garantiefonds, Nederlandstalige gids, alle vermelden uitstappen en inkomgelden.

Vertrek 11u30 - Dagreis heen en terug
Verblijf in Landal Amerongse Berg:
Luxe bungalows
Een competitief dagje in The Maxx
te Veenendal.
U meet zich met uw vrienden in een heuse
Grand Prix tijdens het karten, de winnaar
wordt gevierd met een beker en gaat met
de eeuwige roem aan de haal !
Tijdens de middag wacht u een lunch, om vervolgens uw tactische vaardigheden te beproeven
tijdens een lasergame. Afsluiten doet u met een fris pintje om ieders overwinning te vieren.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, arrangement The Maxx te Veenendal. Niet inbegrepen: verblijf in bungalowpark.

Met plaatselijke Nederlandstalige gidsen.

RÜDESHEIM - Duitsland
“Een weekendje waar alles mag en niets moet!”
2 dagen

Zondag 3 mei en maandag 4 mei 2020

PRIJS: €159 in half pension
TOESLAG single: + €16

Vertrek 07u00 - Dagreis heen en terug
Hotel Rheinstein- Rüdesheim *** Het hotel
beschikt over een lift, bar, receptie, wifi, …
Alle kamers zijn uitgerust met tv, badkamer
met bad/douche, wc, föhn, …
Vanaf aankomst in dit pittoreske stadje aan
de Rijn ben je volledig vrij om je dag in te
vullen zoals je zelf wil.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar,
verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW en garantiefond.

VRIENDINNENWEEKEND
Nederland

SHOP TILL YOU DROP & WELLNESS !!
“ Een heerlijk weekendje weg onder vriendinnen”
2 dagen

Zaterdag 27 en zondag 28 juni 2020.

PRIJS: €170
TOESLAG single: + €15

Vertrek 9u00 - Dagreis heen en terug met onze
luxe autocar
Verblijf in Abdij-hotel Rolduc *** te Kerkrade.
Abdij-hotel Rolduc biedt een ontspannen verblijf
in een prachtige historische atmosfeer. De rijke
geschiedenis is overal voelbaar. Gesitueerd middenin een prachtig groene omgeving geniet u van
een bijzondere slaapsensatie.
Shoppen in Maastricht,
Wellness in Thermae 2000

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, overnachting en ontbijt, 3-gangen menu in Abdij,
wellness-arrangement, BTW en garantiefonds.

CRUISE OP DE DONAU
8 dagen
Vliegreis naar München
Afvaartdata:
17- 24-31 mei 2020
7-14-21-28 juni 2020
5-12-19-26 juli 2020
2-9-16-23-30 augustus 2020
Bezoek aan Passau, Dürnstein, Wenen,
Esztergom, Boedapest, Bratislava, Melk.
Verschillende excusrsies mogelijk.

Programma via kantoor aan te vragen.

Baai van de Somme - Frankrijk

begeleiding bij

LOURDES - Frankrijk
“Een klein dorpje in de Pyreneeën,
dat uitgroeide tot een wereldberoemd religieus stadje”

“Een geliefde bestemming onder natuurliefhebbers”
3 dagen

van woendag 1 tot vrijdag 3 juli 2020

PRIJS: €355 halfpension
(MET drank aan tafel)

4 dagen

Zondag 9 tot woensdag 12 augustus 2020

PRIJS: €439 Halfpension
TOESLAG single: + €87

Vertrek 06u30 – Dagreis heen en terug.
Hotel LA TERRASSE ***
aan de kust Fort Mahon Plage
Het hotel beschikt over een lift, goede keuken, bar, ...
Alle kamers zijn voorzien van bad/douche,
Wc, TV, .....
Bezoek aan Naours, Abbeville, Saint Valery
sur Somme, Abdij van Valloires te Argoules,
scheepslift , stroomtreintje door de Baai.

Vertrek 05u00 - Dagreis heen en terug.
Hotel Roissy **** – Meteen aan de ingang van het Heiligdom. Kamers met vernieuwde badkamers, douche, wc, safe,
haardroger, Tv, telefoon, airco, …
Gratis Wifi in hotel, liften, geklimatiseerde ruimtes

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis
van halfpension, baantaksen, BTW en garantiefonds.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds, alle vermelde uitstappen en inkomgelden.
Met Nederlandstalige begeleiding.

ROME - Italië
“Een reis doorheen de oudheid”
7 dagen

van vrijdag 7 tot donderdag 13 augustus 2020

PRIJS: €761 in half pension volledige reis
TOESLAG single: + € 140

VALLEI VAN DE LAHN - Duitsland
“ Fijn vertoeven langsheen de rivier De Lahn “
3 dagen

Zondag 19 juli tot dinsdag 21 juli 2020

PRIJS: €249 in half pension
TOESLAG single: + €16

Vertrek 07u00 - Dagreis heen en terug.
Hotel Berghof – Berghausen ****
Een Wellness-hotel met sauna, massage en fitnessruimte
Alle kamers beschikken over tv, telefoon, Wifi, badkamer met bad of douche en wc, haardroger …
Bezoek aan Sankt Goar, Lorely-plateau, Limburg an
der Lahn, Idstein, Diez en ruïne van Kasteel Rheinfels.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, kamer op
basis van half pension, alle vermelde uitstappen en inkomgelden.
Met plaatselijke gids.

Vertrek 7 uur - Heen- en terugreis met tussenovernachting
Hotel in Rome: CASA TRAI NOI*** gelegen in het centrum, beschikt over lift, bar, alle kamers met wc,
bad of douche, telefoon, tv …
We bezoeken o.a. het Colosseum, Het Forum Romanum en het Capitool, Piazaa Veneiza, de
Trevifontein, het Pantheon, Piazza Navonna en Piazza die Spagna enz. Ook het Christelijke Rome:
Vaticaanstad met de St.Pietersbasiliek en de Vaticaanse Musea, Engelenburcht enz.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds, Nederlandstalige begeleiding.

SCHOTLAND - Verenigd Koninkrijk
“Ontdek de ware schoonheid van Schotland!”
7 dagen

Zaterdag 15 tot vrijdag 21 augustus 2020

PRIJS: €1.150 halfpension
TOESLAG single: + €300

LLORET DE MAR - Spanje
Strandvakantie

Strand, plezier en ontspanning onder de Spaanse zon!”
9 dagen

Vrijdag 31 juli tot zaterdag 8 augustus 2020

PRIJS in half pension: Hotel Anabel****: €756 - toeslag single: + €135
HOTEL Garbi Park****: €672
TOESLAG single: + €96 - kinderen: -4 j is gratis van 5 tot 12 jaar: €250

Vertrek 19h00: Nachtreis heen en terug met
onze luxe autocar.
Hotel Garbi Park **** Het hotel beschikt over
een lounge met bar, wifi, lift, zwembad, overdekt
zwembad ….
Hotel ANABEL **** Het hotel beschikt over een
gezellige lounge met bar, avond-entertainment,
wifi, lift, groot buiten – en binnenzwembad, sauna,
….
Alle kamers zijn uitgerust met balkon, douche en
bad, airco, Tv, telefoon, haardroger, safe.
Een strandvakantie zoals ze hoort te zijn: We genieten van een deugddoende strandvakantie
en maken ons vakantiegevoel compleet met het kuieren langs de boulevard en de vele, kleine
winkeltjes. De zonnige terrasjes lonken, de tapasbars nodigen ons uit om heerlijk te aperitieven.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf in halfpension, baantaksen, BTW en garantiefonds.

Volledig programma
op kantoor!

Vertrek 07u00- Dagreis heen en terug met
overnachting op de ferry
Hotel te Perth ***. Het hotel beschikt, over
lift, overdekt zwembad, …
Alle kamers zijn uitgerust met bad/douche,
wc, gratis Wifi, telefoon, …
Bezoek aan Blair Castle, Whisky Stokerij,
Edinburgh, Queens View, Loch Ness met
boottocht, Loch Lomomd, Oban,
Inverrary Castle, ...

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds, alle vermelden uitstappen en inkomgelden.
APART te boeken: Military Tattoo.
Met Nederlandstalige gids.

ROMANTISCHE STRASSE
Duitsland

“Romantiek langsheen de meest idyllische steden en dorpjes”
5 dagen

Vrijdag 18 tot dinsdag 22 september 2020

PRIJS: €596 half pension
TOESLAG single: + €140

Vertrek 07u00 – Dagreis heen en terug
NH hotel Nördlingen ****.
Het hotel beschikt over Sauna, Fitness, een
kuuroord met massage- en beautysalon.
De kamers zijn uitgerust met verwarming,
airco, telefoon, tv, wifi, badkamer met bad/douche, wc, föhn,
Bezoek aan Würzburg, Vestiging Mariënberg,
Dünkelsbühl, Abdij van Neresheim, Kasteel
van Schillingsfürst, Rottenburg-ob-der-Tauber,
Burg Harburg, Fuggerei van Augsburg, Creglingen, vingerhoedmuseum, Schloss Weikersheim, ...

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds. Nederlandstalige gids, alle vermelde uitstappen en de inkomgelden.
Met Nederlandstalige gids.

ZEELAND - Nederland

KERSTCRUISE - Duitsland

“ Een kijkje bij onze Noorderburen”
2 dagen

Zaterdag 26 september en zondag 27 september 2020

Bezoek aan Bonn, Keulen, Düsseldorf
4 dagen

van 29 november tot 2 december 2020

PRIJS: €250 halfpension
TOESLAG single: €65

PRIJS: €455 in vol pension (promenadedek)
TOESLAG Singel: + €75

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds, Nederlandstalige gids, alle vermelden uitstappen en inkomgelden –
Delta-tour, boottocht, mosselmenu à volonté.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, baantaksen, kajuit op basis van volpension, BTW en
garantiefonds.

Vertrek 07u00 - Dagreis heen en terug.
Hotel Westduin te Koudekerke *** Dit superdeluxe
hotel ligt meteen aan het strand en beschikt over een
overdekt zwembad, infraroodcabines, lift, bar, receptie,
wifi, …
Alle kamers zijn uitgerust met tv, telefoon, badkamer
met bad/douche, wc, …
Bezoek aan Vlissingen, Middelburg, Delta-route,
boottocht op Veerse Meer,
Mosselmenu à volonté.

Vertrek 09u00 – Dagreis heen en terug
Al genietend van een prima verzorging vaart u comfortabel van de ene naar de andere bestemming.
Het schip “Salvinia” beschikt over een lift, zonnedek,
panoramarestaurant, hoofddek met zonnecabine,
whirlpool, sauna, … Vanuit de lounge kunt u zo de
stuurhut binnenlopen waar u de handelingen van de
kapitein of de stuurman kunt volgen.
Onze diensten brengen U naar Bonn waar u aan
boord van het schip gaat en uw cruise kan beginnen.

Met plaatselijke Nederlandstalige gids.

Alpen-Salzburgerland - Oostenrijk
“ Naar het land van machtig mooi besneeuwde bergtoppen”
6 dagen

Zondag 27 september tot vrijdag 2 oktober 2020

PRIJS: €650 halfpension
TOESLAG single: €75

Vertrek 07u00 - Dagreis heen en terug.
Hotel Alpenhof ****. Het hotel beschikt over een restaurant, lift, receptie, wifi én een uitgebreide Wellness-Oase.
Alle kamers zijn uitgerust met tv, telefoon, wifi, badkamer
met douche, wc, föhn.

Bezoek aan Zell-Am-See en Salzburg. Mogelijkheid tot boeken Sound of Musictour en speciaal wandelparcours met bezoek aan de grotten.

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van halfpension, baantaksen, BTW
en garantiefonds, alle vermelden uitstappen - apart te boeken: Sound of Music-tour en
wandelparcours + grotten.

LLORET de MAR - Spanje
Zon, entertainment en plezier aan de Spaanse Costa Brava
9 dagen

Vrijdag 30 oktober tot zaterdag 7 november 2020

MINI-CRUISE ROTTERDAM &
AMSTERDAM
5 dagen
Afvaartdata:
4-8-12-16-20-24-28 november 2020
2-6-10-14-18 december
2020
Onze diensten brengen U naar
Keulen waar u aan boord van
het schip gaat en uw cruise kan beginnen. Keulen, Rotterdam, Amsterdam, Rijnvaart. Mogelijkheid tot
diverse excursies.

INBEGREPEN: vervoer per luxe autocar, baantaksen, kajuit op basis van volpension,
BTW, garantiefonds.
PRIJZEN
TYPE Buitenkajuit		
A
2-PERS vast raam		
C
2-PERS Frans balkon
D
2-PERS Frans balkon

Dek
1
2
3

Prijs/pp
€787
€893
€946

VRAAG onze uitgebreide brochure
CRUISES 2020 aan op kantoor

PRIJS: €429 volpension + wijn/water aan tafel
TOESLAG single: + €96

Vertrek 19u00 – Nachtreis heen en terug.
Hotel Garbi Park**** beschikt over receptie,
liften, verwarming, grote bar, salons, wifi. Zonneterras met zwembad, overdekt zwembad.
Restaurant, alle maaltijden met buffet, show
cooking. Terras om buiten te eten. Animatieprogramma met monitoren, avondanimatie,
dansavonden en flamenco-show.
Alle kamers zijn uitgerust met verwarming,
airco, telefoon, tv, wifi, terras, mini-bar (te
huur), badkamer met bad/douche, wc, föhn,
…
Bezoeken met de gids aan Barcelona, Tossa de Mar, Girona, Tordera, …
(op basis voorkeuren vd groep)

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, verblijf op basis van volpension met wijn en water
aan tafel, baantaksen, BTW en garantiefonds, alle vermelden uitstappen - uitgezonderd
inkomgelden.

Kerstbeleving in Duitsland
“Geniet van de mooiste steden gehuld in kerstsfeer!”
2 dagen

Van zaterdag 28 november tot zondag 29 november 2020

PRIJS: €145 kamer met ontbijt
TOESLAG single: €15

Vertrek 07u00 - Dagreis heen en terug
Hotel Het Anker ***. Het hotel beschikt over een bar, lift, receptie, fitness, binnenzwembad, zicht op
het water.
Alle kamers zijn uitgerust met tv, telefoon, badkamer met bad of douche, wc, …
Kerstmarkten van Koblenz en Keulen

INBEGREPEN: reis per luxe autocar, overzet, verblijf op basis van kamer en ontbijt,
baantaksen, BTW en garantiefonds.

Voorwaarden:
*
In de prijzen is de BTW inbegrepen.
*
Niet inbegrepen: Reis- en annulatieverzekering, dranken, inkomgelden en persoonlijke uitgaven. ?(**)
*
Half pension begint met het avondmaal de dag van aankomst op de bestemming en eindigt met het
ontbijt de dag van vertrek (Geen middagmalen). ?(**)
*
Vol pension begint met het avondmaal de dag van aankomst op de bestemming en eindigt met het
ontbijt de dag van vertrek. ?(**)
*
Bij reservatie mag u uw zitplaats zelf kiezen volgens beschikbaarheid en volgens volgorde van inschrijving.
*
Linden Cars behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien er minder dan 25 personen ingeschreven zijn.
*
Bij annulatie door de reiziger vanaf de inschrijvingsdatum verliest hij het voorschot.
Bij annulatie vanaf 14 dagen voor het vertrek verliest hij de volledige som.
Bij annulatie vanaf 30 dagen voor het vertrek verliest hij 50 % van de reissom.
*
Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.
*
Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor zakelijke doeleinden. Ze worden onder geen beding doorgegeven aan derden,
uitgezonderd overheidsinstanties.
*
Linden Cars volgt de reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen vzw.
Deze reisvoorwaarden staan op de bestelbon en kunnen altijd aangevraagd worden.
?(**) Tenzij anders vermeld!

Verantwoordelijke uitgever: R. Van Oversteyns, Wingepark 35, 3110 Rotselaar – Lid van het garantiefonds reizen – Alle prijsvermeldingen zijn opgegeven per persoon en BTW inclusief.

