e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Brussel, oktober 2019
Zending 2019/04 bis (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)
Uitnodigingen
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: Betaalkalender
: Aankondiging reizen
: Vliegtuigreis Sardinië 9-16 juni 2020
: Busreis Lago Maggiore en Milaan 31 augustus-7 september 2020

De volgende zending kan je verwachten half december 2019
Met onze hartelijke groeten,
Namens het Bestuur
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e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Graag aandacht voor het gebruik van het juiste rekeningnummer:
- BE49 7340 2675 8871
clubactiviteiten
- BE21 7340 3332 8603
hobbyclub Kunst & Cultuur
- BE62 7340 2394 4861
hobbyclub Bowling.
In iedere uitnodiging voor een activiteit staat telkens duidelijk het rekeningnummer
genoteerd. Met dank voor de aandacht en de medewerking.

BETAALKALENDER (Zending 2019/04)bis
Te betalen op rekening: BE49 7340 2675 8871
ACTIVITEIT

VAN

TOT/MET

Vliegtuigreis Sardinië
9 tot 16 juni 2020

25/10/2019

06/11/2019

Voorschot 500 euro per persoon
Met vermelding: Sardinië +
S(ingle) of D(ubbel) +
annulatieverzek. OK

Busreis Lago Maggiore en
Milaan
31 augustus tot 7 september
2020

02/12/2019

20/12/2019

Voorschot 200 euro per persoon
Met vermelding: Lago Maggiore
+ D(ubbel) of S(ingle) + vertrek
Z(ellik) of A(ffligem) +
annulatieverzek. OK
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REFERTE

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

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
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e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

8-daagse rondreis
SARDINIE
van dinsdag 9 juni tot dinsdag 16 juni 2020

Van veel plekjes rondom de Middellandse Zee bestaan de mooie beelden alleen in reclamefolders,
maar op Sardinië tref je ze nog in het echt aan: parelwitte stranden, een azuurblauwe zee, idyllische
baaien en bovendien: weinig bezoekers. De enige streek die door het internationale toerisme ontdekt
werd, is de Costa Smeralda, waar de jetset van Europa graag vertoeft in luxevilla’s aan een
indrukwekkend strand. Ook deze streek in het noordoosten bezoeken wij, maar we beperken ons
niet tot dit deel. Heel Sardinië staat immers op ons programma: Sassari met zijn pittoreske wijken
en mooie pleinen, Alghero, al even mooi, Orestano met het schiereiland Sinis, bekend om zijn
mooie natuur. We bezoeken verder ook de Nuraghe, een prehistorisch gebied, rijden door het
binnenland naar de hoofdstad Cagliari, helemaal in het zuiden, waar de aanwezigheid van de
Romeinen nog voelbaar is. Terug naar het noorden maken wij kennis met het leven van de herders
en brengen ook een bezoek aan het eilandje Caprera met het huis van Garibaldi.
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We vertrekken per autocar vanuit (nog te bepalen) vertrekplaats in de omgeving van Brussel naar de
luchthaven van Düsseldorf.
Vertrek om 11.10 uur in Düsseldorf met Eurowings en aankomst in Olbia om 13.20 uur.
We keren terug vanuit Cagliari om 11.35 uur met aankomst in Düsseldorf om 14.05 uur.
Aansluitend transfer per autocar terug naar Brussel.
De verplaatsingen in Sardinië worden gedaan met een autocar voorzien van airco.

Het voorziene programma:

Dag 1: Brussel-Olbia
Transfer naar Hotel Mercure 4**** en check-in van de kamers. Hierna volgt een wandeling
doorheen het oude centrum van Olbia. Avondmaal en overnachting.
Dag 2: La Maddalena/Carprera & Porto Cervo
Na het ontbijt nemen we de ferry voor een overtocht naar “La Maddalena” en “Caprera”. Het
centrum van het gezellige havenstadje La Maddalena heeft vele restaurants, terrassen en winkeltjes
met Sardijnse specialiteiten. Vervolgens gaan we naar het eiland Caprera via een 600 m lange
brug. Het eiland werd in 1856 opgekocht door de Italiaanse held Garibaldi waarna er een museum
aan hem werd gewijd. Bezoek aan het museum en terugkeer naar La Maddalena voor de lunch
(vrij). Na de lunch, terugkeer per ferry naar Palau. We zetten de excursie verder naar de badstad
Porto Cervo, het Saint-Tropez van Italië. Hier ontdekken we de betoverende Costa Smeralda en
worden we ondergedompeld in de “high society cultuur”. Geniet van een ontspannende wandeling
aan de jachthaven van Porto Cervo. Avondmaal en overnachting in Hotel Mercure te Olbia.
Dag 3: Mamoiada & Orgosolo
Na het ontbijt, vertrek naar Mamoiada, gevolgd door een bezoek aan de stad en het Sardijns
masker museum. Vervolgens gaan we landinwaarts waar het weelderige landschap versierd wordt
door een ongerepte mediterrane vegetatie met heuvels die langzaam overgaan in bergen met hoge
pieken.
We zetten de excursie verder naar de regio Nuoro, met haar vele authentieke bergdorpjes, tradities,
uitmuntende Sardijnse keuken en de Cannoau wijn. Hier wordt al snel duidelijk waarom Sardinië
deel uitmaakt van de Blue Zones; plaatsen op aarde waar de inwoners dankzij hun dagelijkse
levenswijze langer, gezonder en vitaler leven. Ook komen we langs het Gennargentu nationaal
park, dat gelegen is in een ruig berggebied. Tenslotte gaan we naar de stad Orgosolo dat beroemd is
vanwege haar muurschilderijen. Traditionele lunch met de schaapherders in Orgosolo.
Transfer naar het hotel. Avondmaal en overnachting in het Mercure hotel.
Dag 4: Bezoek aan de stad Alghero en aan de Neptunus Grotten
Per autocar naar Alghero via de panoramische kustlijn, langsheen Santa Teresa met een bezoek
aan Castelsardo, een sfeervol vissersdorp met uitzicht over de Golf van Asinara.
Het kasteel dat zich bovenop de heuvel bevindt beschikt nog over de oude verdedigingsmuur. Na de
lunch vertrekken we naar de haven waar we inschepen voor een boottocht van 45 minuten naar de
Neptunus grotten. Deze zijn gelegen vlakbij de Capo Caccia, een imposante kalksteenklif gelegen
op 25 km van Alghero. Begeleid bezoek aan de druipsteengrotten van Neptunus, één van de
topattracties van Alghero. Lunch in het plaatselijk restaurant Quartè Sayal.
Na de lunch, stadsbezoek van Alghero. Alghero, dat in het Catalaans dialect “Alguer” wordt
genoemd, heeft veel goed bewaard gebleven stadsmuren. De nauwe straten in het centrum van de
stad en de vissershaven hebben hun karakteristieke uitstraling behouden. We zetten de excursie
verder met een bezoek aan de Santa- Maria kathedraal, de verdedigingsmuren, de
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verdedigingtorens, de zeeboulevard met haar prachtig uitzicht over de baai van Alghero en het
koraal laboratorium, gelegen in de binnenstad. Vrije tijd om de stad te ontdekken zowel voor als na
het avondmaal. Avondmaal en overnachting in het Catalunya hotel 4****.
Dag 5: Saccargia – Torralba & vrije namiddag
Na het ontbijt, vertrek naar Saccargia met een bezoek aan de basiliek van Santissima Trinita. De
beroemde basiliek in romaans-pisaanse stijl werd in 1116 gebouwd op de ruïnes van een bestaand
klooster voor de orde van Camaldolensis, en is één van de belangrijkste Romaanse bouwwerken
van Sardinië. De basiliek bestaat uit witte en zwarte kalk- en basaltstenen.
We zetten de excursie verder per autocar naar de site Nuraghe Santu Antine, waar je verschillende
overblijfselen uit het Bronzen tijdperk kunt bewonderen. De site bestaat uit indrukwekkende
kegelvormige verdedigingswerken die zijn gemaakt met grote rotsblokken, zonder gebruik te maken
van cement. Lunch in het agriturismo Santu Antine in Torralba.
In de namiddag, vertrek per autocar naar Putzu Idu. Check-in, avondmaal en overnachting in het
Raffael hotel 4****
Dag 6: Bosa & Het Sinis Schiereiland
Na het ontbijt vertrek naar Bosa, een klein stadje gelegen aan de westkust van Sardinië vlakbij de
enige bevaarbare rivier die dit eiland kent, de Temo rivier. Lange tijd is dit een zeer belangrijke
haven geweest voor midden- Sardinië, niet alleen voor het directe achterland, maar ook voor de
meer naar het binnenland gelegen hoogvlaktes zoals Macomer en Torralba. Lunch in het
plaatselijk restaurant Mannu. Na de lunch, bezoek aan de Penisola del Sinis, een natuurlijke en
ongerepte landtong.
De omgeving is rijk aan zoutwatermeren en is zeer geliefd bij de watervogels zoals de flamingo’s.
Aan de rand van het schiereiland Sinis ligt de badplaats San Giovanni di Sinis, die ooit bekend
was om zijn vissershuisjes. Deze huisjes waren gemaakt van riet en hout, waarvan er nog maar een
aantal bewaard zijn gebleven. Aan San Giovanni di Sinis ligt de bekende archeologische site
Tharros. Met de zee aan twee zijden is Tharros één van de interessantste archeologische sites van
het Middellandse Zeegebied. Hier kan je de ruïnes van de Fenicische kuststad bewonderen. De stad
Tharros, werd rond 730 v.C. gesticht door de Feniciërs en bood een veilige ankerplaats aan voor
vrachtschepen uit het Middellandse Zeegebied. Rond de 5e en 6e eeuw v.C. was Tharros een
bloeiende haven geworden, die haar welvaart tot in het Romeins tijdperk heeft kunnen behouden.
Vanaf 238 v.C. tot op heden is slechts 1/3 van de archeologische site opgegraven.
In het zuiden vind je onder andere de Punische en Romeinse stad met haar baden, huizen en
heiligdommen. In Tharros hebben we een panoramische treinrit voorzien. Vervolgens brengen wij
een bezoek aan Cabras & het archeologische museum van Monte Prama. Tijdens het omploegen
van zijn landbouwgrond in 1974, vond boer Sissinio Poddi het hoofd van een beeld. Uiteindelijk
werd op deze plaats de grootste verzameling van beelden van het westelijk Middellands Zeegebied
gevonden. Vervolgens brengen we een bezoek aan het Cabras museum, gevolgd door een bezoek
aan een oud westerndorpje San Salvatore. In de avond, transfer naar het hotel. Avondmaal en
overnachting in het Raffael hotel.
Dag 7: Vanuit Putzu Idu naar Cagliari & Nora
Na het ontbijt, vertrek naar de universiteitsstad Cagliari, gevolgd door een panoramische rondrit
van de stad. We komen langs de basiliek van Bonaria, die in de 14e eeuw werd gebouwd. In het jaar
1370 spoelde er een Mariabeeld aan op het strand vlakbij de kerk, waarna deze een bedevaartsoord
is geworden.
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We zetten de excursie verder naar Monte Urpinu, een stadspark gelegen op 98 m boven de
zeespiegel. In de jaren 80’ begon men aan de herbebossing van het park. Op Monte Urpinu kan je
genieten van een prachtig panoramisch uitzicht over het natuurreservaat Mollentargius, de
thuishaven van de roze flamingo’s, de golf van Cagliari, de Sant’Elia heuvel en het Poetto strand.
Vervolgens maken we een wandeling door het historisch gedeelte van de stad. Lunch in het
plaatselijk restaurant Piazza Yenne. Na de lunch, vertrek naar de archeologische site Nora. De site
werd gebouwd in de 7e eeuw v.C. door de Feniciërs en heeft een zeer gunstige ligging aan de kust.
Je vindt hier onder andere overblijfselen terug van de Punische begraafplaats en het theater, dat nog
steeds wordt gebruikt voor voorstellingen in de zomermaanden.
Avondmaal en overnachting in Hotel Holiday Inn 4****.
Dag 8: Cagliari-Brussel
Ontbijt waarna check-out en vertrek naar de luchthaven van Cagliari.
Het programma wordt nog verder in detail uitgewerkt en ingevuld door TMT in samenspraak met
het Bestuur van de Seniorenclub en wordt verder toegelicht op onze voorvergadering die we
plannen in de maand maart of april van 2020.
Prijs per persoon: 1595 EUR
Singletoeslag: 330 EUR
Inbegrepen:
- De bustransfers van Brussel naar Düsseldorf en terug.
- Vluchten met Eurowings vanuit Düsseldorf naar Olbia - terug vanuit Cagliari
- Alle transfers ter plaatse met een airco autocar
- Nederlandstalige gids gedurende gans de reis
- Halfpension in de vermelde hotels (dranken tijdens het avondmaal inbegrepen)
- Lichte lunchen in lokale restaurants (dag 3 t/m dag 7)
- De garantiefondspremie
- De btw
Niet inbegrepen:
- Dranken tijdens de lunchen
- De inkomgelden (ongeveer 50 euro)
- Lunchen van dag 1, dag 2 en dag 8
- Persoonlijke uitgaven
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.
Inschrijven kan vanaf 25 oktober tot 06 november 2019 door overschrijving van een voorschot van
500 euro per persoon op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met
mededeling ‘Sardinië' + S(ingle) of D(ubbel) + annulatieverzekering OK’.
Wij hopen een voltallige groep te mogen plezieren met deze prachtige reis.
Het bestuur
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e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com
Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Lago Maggiore & Milaan
31 aug. t/m 7 sept. 2020
8 dagen

********************
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.
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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 “Centovallitreintje” 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.
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