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Brussel, oktober 2019 

 

Beste vrienden, 

 

Op basis van de bevraging via de website en op de Algemene vergadering werden de meerdaagse 

reizen voor 2020 vastgelegd. 

De vliegtuigreis gaat naar Sardinië. Ze wordt georganiseerd met het reisbureau ‘Tailor Made 

Travel’ uit Genk, dat ook onze vorige vliegtuigreizen verzorgde.  

Er wordt slechts één reis ingericht van 9 tot 16 juni 2020. 

De vliegtuigreis wordt beperkt tot maximum 35 deelnemers. 

Omdat Sardinië geen vlak land is wordt verwacht dat de deelnemers over een goede fysieke 

conditie beschikken om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de bezoeken en uitstappen. 

Voor meer details over de reis verwijzen we naar de specifieke uitnodiging in deze zending.  

 

De busreis gaat naar het Lago Maggiore en Milaan. Hiervoor deden we beroep op Reizen Baus, die 

onze reis naar Moezel en Rijn verzorgde. 

De reisperiode is van 31 augustus tot 7 september 2020. 

Voor meer details over de reis verwijzen we ook hier naar de specifieke uitnodiging in deze 

zending. 

 

Opgelet!!!  

 

Zorg dat je over een annulatieverzekering beschikt (is in orde als je over een KBC-Mastercard 

beschikt en de betaling uitvoert via je KBC-rekening). We hebben al verschillende malen 

ondervonden dat dergelijke verzekering een absolute noodzaak is.  

Daarom vragen we op de overschrijving van het voorschot te willen bevestigen dat een verzekering 

werd afgesloten.  

I.v.m. de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die terug te vinden zijn op 

onze website 'seniorenkbcbrussel.be' voor zover wij de betaling van het voorschot ontvangen binnen 

het vooropgestelde betaalblok.  

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te volgen.  

 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Brussel geeft ons automatisch 

de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Als je 

hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. 

 

Dank voor jouw begrip. 

 

Het bestuur 

 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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******************** 
 

 

Dag 1: heenreis – maandag 31 aug. 2020. 

Vertrek vanuit Affligem carpool (06.30 uur) en Zellik (parking Noorderlaan) (07.00 uur) richting 

Zwitserland. Regelmatige haltes onderweg. We plannen een tussenovernachting aan het 

Vierwoudstedenmeer in de buurt van Luzern. Avondmaal en overnachting. 

Dag 2: Locarno & Lago Maggiore – dinsdag 1 sept. 2020. 

Na het ontbijt rijden we via de Gottard-tunnel richting Italië. We maken kennis met onze plaatselijke 

gids Marcia en brengen nog een bezoekje aan Locarno. Voor het middagmaal rijden we naar Val 

Maggia waar we op de binnenkoer van een prachtige patriciërswoning het middagmaal gebruiken. 

Bij aankomst in Stresa, in de late namiddag, intrek in onze kamers en vrije tijd om op ontdekking te 

gaan doorheen onze verblijfplaats Stresa. 

 

Dag 3: Borromeïsche Eilanden – woensdag 2 sept. 2020. 

Na het kleurrijke ontbijtbuffet brengen we een bezoek aan de Borromeïsche eilanden. Met de lijnboot 

varen we vanuit Stresa naar Isola Bella. Hier bezoeken (± 3 uur) we het prachtige paleis en 

schilderachtige tuin met mooie zichten over het meer. 

Voor het middagmaal varen we naar het visserseiland, Isola dei Pescatori. Namiddag varen we weer 

verder naar Isola Madre met zijn mooie Engelse tuin en het kasteel. 

Omstreeks 17.00 uur zijn we terug in onze verblijfplaats Stresa. 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

Lago Maggiore & Milaan 

31 aug. t/m 7 sept. 2020 

8 dagen 
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Dag 4: Val Vigezzo – donderdag 3 sept. 2020. 

Vanuit Stresa rijden we met onze autocar doorheen het Ossola Dal (richting Simplon pas) en zo verder 

door één van de zij-dalen naar boven tot in het kleine dorpje, Re. Hier bezoeken we de bedevaartkerk 

van “La Madonna del Sangue”.  

Daarna rijden we verder naar Santa Maria Maggiore 

voor het middagmaal en een klein wandelingetje 

door het dorpje. 

Van daaruit rijden we verder met het “Centovalli-

treintje” naar Domodossola. Hier stappen we terug 

op onze autocar richting Stresa. 

 

 

 

Dag 5: Orta meer – vrijdag 4 sept. 2020. 

We rijden met onze autocar naar Pella, waar we 

parkeren. Hier schepen we in voor een kleine boottocht 

op het meest romantische meer van Noord-Italië. We 

bezoeken het middeleeuwse dorpje Orta San Giulio en 

het eilandje San Giulio met zijn 9e-eeuwse basiliek. 

Middagmaal in Orta of Stresa. 

Namiddag: vrije tijd in onze verblijfplaats Stresa. 

 

 

 

 

Dag 6: Milaan – zaterdag 5 sept. 2020. 

We starten met een kort bezoekje aan het Cimitero 

Monumentale di Milano. Aansluitend een kleine 

rondrit en een wandeling langs de buitenkant van 

Castello Sforza. Middagmaal in het centrum van 

Milaan. 

Namiddag maken we samen met onze gids een kleine 

wandeling door de voetgangerszone en langs de 

belangrijkste bezienswaardigheden zoals de 

kathedraal (geen binnenbezoek) en het Scala-theater 

(geen binnenbezoek) en we nemen een kijkje aan de 

vitrines in de Galleria Vittorio Emanuele. 

Aansluitend is er vrije tijd in deze mondaine stad. 

 

 

Dag 7: Basel – zondag 6 sept. 2020. 

Na het ontbijt nemen we afscheid van het Lago Maggiore en Stresa. Via de Italiaanse en Zwitserse 

autosnelwegen bereiken we de stad Bazel. Middagmaal. In de namiddag verkennen we onder leiding 

van een plaatselijke gids de Altstadt van Bazel en zijn belangrijkste bezienswaardigheden. 

Avondmaal en overnachting in een hotel in Bazel of omgeving. 

 

Dag 8: terugreis – maandag 7 sept. 2020. 

Na het ontbijt keren we via de autosnelwegen terug richting Zellik en Affligem. Regelmatige haltes 

onderweg. 
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Het bestuur heeft om organisatorische  redenen gekozen voor volpension. 

 

 

 

PRIJS:  1.105 euro p.p. vanaf 35 betalende deelnemers.  

Prijs op basis van 2-persoonskamer 
OPM: zo minder dan 35 deelnemers zal er een supplement zijn. 

 

Single kamer: + 230 euro (max. 6 single kamers beschikbaar, extra single kamers niet mogelijk!) 

 

Wat is er inbegrepen in deze prijs? 

- Vervoer met een luxe autocar voorzien van al het nodige comfort voor een comfortabele reis. 

- Professionele en ervaren chauffeur welke garant staat voor een veilige reis. 

- 7 overnachtingen op basis van halfpension vanaf het avondmaal 1e dag t.e.m. ontbijt de 8e 

dag. 

o 1 tussenovernachting aan het Vierwoudstedenmeer in de buurt van Luzern. 

o 5 overnachtingen in Hotel Milan Speranza Au Lac**** in Stresa – Italië. 

o 1 tussenovernachting in de omgeving van Basel. 

- BTW België, Frankrijk, Zwitserland en Italië. 

- Wegentaksen Frankrijk, Zwitserland en Italië. 

 

Wat is er extra inbegrepen in deze prijs?  

- Plaatselijke Nederlandstalige gids Marcia voor alle uitstappen. 

- Inkomgelden volgens bijgevoegd programma. 

- Plaatselijke gids in Bazel voor een stadswandeling. 

- Alle taksen en diensten. 

-  Beyerdynamic Tour Guide system: (oortjes) Huurder draagt het risico voor verlies, diefstal 

en    beschadigingen (zelfs door overmacht) v/d goederen. Reizen Baus nv kan niet 

aansprakelijk gesteld     worden voor schade en/of verlies van het toestel. 

- VOL PENSION: 6 x 2-gang middagmaal incl. 1 drankje. 

 

Wat is er NIET inbegrepen in deze prijs? 

- Dranken bij de avondmalen zijn niet inbegrepen. 

- Persoonlijke uitgaven, … 

- Ontbijt en middagmaal dag 1 + middagmaal en avondmaal dag 8. 

- Persoonlijke reisbijstands- en annuleringsverzekering.  

 

Opmerkingen: 

- Er dient rekening gehouden te worden met de wettelijke rij- en rusttijden van de chauffeur. 

- Men is verzekerd IN de autocar, eens buiten de autocar vervalt alle verantwoordelijkheid. 

 

De reis wordt beperkt tot maximum 45 deelnemers. 

 

Inschrijven kan vanaf 2/12/2019 tot 20/12/2019 door overschrijving van een voorschot van 200 

euro per persoon op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met 

mededeling van de opstapplaats, Affligem of Zellik + annulatieverzekering OK’.   

 

Wij hopen een voltallige groep te mogen plezieren met deze prachtige reis.  

 

Het bestuur.  

 


