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VoorwoordPraktische informatie

Beste reiziger

U heeft de brochure van AEP Travel in handen met daarin ons aanbod aan begeleide 
groepsvakanties in 2023.

Zoals u van ons gewoon bent, worden onze reizen nog steeds georganiseerd met de 
grootste zorg en met oog voor kwaliteit, waarbij u, als deelnemer, centraal blijft staan.

Vanuit dat oogpunt hebben we voor 2023 onze blik gericht op tal van nieuwe 
bestemmingen die uw vakantiedromen waar kunnen maken, of u er nu alleen, met twee, 
met uw familie of met vrienden op uit wenst te trekken.

Doorblader onze nieuwe brochure 2023 en ontdek een hele waaier aan mooie 
bestemmingen! Verblijfsvakanties in onder andere Corfu, Tunesië, Gran Canaria, ...  
voorzien van enkele uitstappen zodat u de perfecte combinatie heeft tussen 
ontspanning en ontdekking. Of wat dacht u van een cultuurreis naar Italië, Griekenland, 
de champagnestreek, Schotland of De Balkan? En voor wie het nog avontuurlijker 
ziet, kan in Thailand ontdekken wat “het land van de glimlach” te bieden heeft, kan 
het noorderlicht in IJsland najagen of de prachtige natuur en de culturele erfenis 
in Schotland gaan bewonderen. Ook als u uitkijkt naar rust, ontspanning, avontuur, 
ontdekking, gastronomie, wellness of plezier vindt u zeker uw gading.

Actief of iets minder actief, sowieso staan we paraat om uw wensen te vervullen. Zo is 
er elke vakantie ook een ervaren reisleid(st)er van de partij om ervoor te zorgen dat uw 
reis vlot en in comfortabele omstandigheden verloopt.

De ervaringen van onze reizigers blijven voor onze medewerkers van onschatbare 
waarde om zichzelf te blijven overtreffen. Aarzel dus zeker niet om contact met ons  
op te nemen. Heeft u vragen bij onze reizen of wil u een meer gedetailleerd  
programma van één of meerdere van onze vakanties ontvangen? Bel ons op het 
nummer 02 648 98 23, contacteer ons via e-mail info@aeptravel.be, houdt onze 
Facebook-pagina in de gaten of kom eens langs op de Vleurgatsesteenweg 113  
te 1000 Brussel.

We hopen alvast u als deelnemer op één of meerdere van onze reizen te mogen 
verwelkomen.

Veel lees- en reisplezier!

Cedric Blanpain

Afgevaardigd bestuurder

Zijn steeds inbegrepen in de prijs 
van onze reizen:
• de luchthaventaksen
• voor de buitenlandse reizen: de vluchten, 

bus- of treinreizen (tenzij anders vermeld) 
en het vervoer luchthaven/station – hotel – 
luchthaven/station

• een AEP Travel-begeleid(st)er
• € 2,50 verplichte administratiekosten per 

dossier
• bij buitenlandse bestemmingen: een 

bijstandsverzekering

Zijn in de regel niet inbegrepen in 
de prijs van onze reizen:
• de persoonlijke uitgaven
• de fooien (tenzij anders vermeld)
• de facultatieve excursies en activiteiten
• de niet in het programma vermelde maaltijden 

en dranken
• eventuele brandstoftoeslagen vanaf  

17 oktober 2022
• de annuleringsverzekering  

(7,40 % van de reissom)
• de lokale verblijfstaks (tenzij anders vermeld)

Bijstands- en 
annuleringsverzekering
We weten dat een ongelukje snel kan gebeuren. 
Daarom is de bijstandsverzekering altijd 
inbegrepen bij onze buitenlandse reizen.  
Zo kan u met een gerust gemoed vertrekken. 
Voor uw vertrek kan een onverwacht voorval  
ertoe leiden dat u de reis moet annuleren.  
Om kosten te vermijden kan u bij uw inschrijving 
een annulerings verzekering nemen (supplement 
7,40 % van de reissom).

Reizen op maat
Zin om met vrienden of uw plaatselijke vereniging 
een reis te maken? Wij kunnen u helpen! 
Naast het aanbod aan vakantiebestemmingen 
in onze brochure organiseert AEP Travel ook 
‘groepsreizen op maat’: reizen die aangepast zijn 
aan uw wensen, interesses, vereisten en budget.
Meer info? Bel ons of stuur een e-mail. 

Volg ons het hele jaar door
Wenst u het hele jaar door op de hoogte te 
blijven? Hou onze website www.aeptravel.be 
in de gaten of volg ons op Facebook. 

  aeptravel

Kortingen en tussenkomsten
Leden van de hieronder opgesomde zieken-
fondsen en werkgevers genieten een voordeel op 
onze programma’s. Neem vrijblijvend contact met 
ons op voor meer info! 

AEP Travel
Lic A1802
Vleurgatsesteenweg 113
1000 Brussel
RPR 0410.387.501
T: 02 648 98 23
E-mail: info@aeptravel.be
Website: www.aeptravel.be

  aeptravel

Openingsuren:
van maandag tot donderdag van 
10.00 uur tot 12.30 uur  
en van 13.30 uur tot 16.00 uur /  
vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur

Verantwoordelijke uitgever:
Cedric Blanpain
Vleurgatsesteenweg 113
1000 Brussel

AEP Travel is een handelsnaam van 
Coördinatie- en Dienstencentrum 
AEP vzw.

Coördinatie- en Dienstencentrum 
AEP vzw vormt samen met Stichting 
van openbaar nut Active Education 
Partners, Top Vakantie vzw en  
Vacances Vivantes asbl de Groep AEP.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN VOORWOORD

AEP Group
a c t i v e  e d u c a t i o n  p a r t n e r s



Reisaanbod 2023
FEBRUARI

Italië - Carnaval in Venetië/De parels van Venetië p. 6

MAART

Spanje - Almuñécar p. 12

België - De Panne - Gastronomisch weekend p. 4

België - Oostende - Cultureel verblijf p. 4

APRIL

België - Nieuwpoort - Grootouder(s) en kleinkind(eren) p. 4

Nederland - IJsselmeer, de parel van Nederland p. 6

Italië - De baai van Napels en de Amalfikust p. 8

MEI

België - Nieuwpoort - Grootouder(s) en kleinkind(eren) p. 4

Italië - Sicilië p. 8

Thailand - Grote rondreis van Thailand & strandverblijf p. 8

Griekenland - Corfu p. 12

Frankrijk - Bourbonne-les-Bains p. 7

Frankrijk - Marne en Champagne p. 8

 Frankrijk - Picardië - Baai van de Somme p. 9

België - Nieuwpoort - Verblijfsvakantie p. 4

Italië - Emilia Romagna - Cesenatico p. 12

Frankrijk/Zwitserland/Duitsland - De fantastische Glacier Express p. 6

Groot-Brittannië - Schotland p. 9

JUNI

Italië - Umbrië/Passignano p. 9

 België - Oostende - Thermale gezondheidskuur en cultuur p. 4

Tunesië - Hammamet p. 12

Frankrijk - Lyon p. 7

Frankrijk - Lac d'Annecy p. 9

De Balkan - Albanië - Macedonië - Montenegro - Kroatië p. 9

België - De Panne - Verblijfsvakantie p. 4

België - Brugge p. 4

Frankrijk - Côte d'Azur - Les Issambres p. 12

JULI

België - Nieuwpoort - Grootouder(s) en kleinkind(eren) p. 5

Portugal - Porto, de vallei van de Douro en Salamanca p. 6

OVERZICHT VERBLIJVEN

Onze reizen komen tot stand in samenwerking met volgende touroperators en reispartners:Touroperators en reispartners

SOORT REIS SERVICE TRANSPORT

Verblijfsvakantie 
Binnenland

Thermale 
gezondheidskuur

Citytrip Halfpension Alle door AEP Travel gebruikte autocars zijn onderworpen aan de 
in België verplichte comfort- en sterrenkeuring. De opstapplaats is 
meestal in Brussel. In het buitenland wordt steeds gekozen voor 
autocars die voldoen aan de eisen geldend in het betrokken land.Verblijfsvakantie

Buitenland
Culturele verblijven  
en rondritten

Kerstarrangement
Halfpension met wijn  
en water aan tafel

Gastronomisch
weekend

Natuur, cultuur
Nieuwjaars-
arrangement

Volpension De treinreis is in de prijs begrepen, tenzij anders vermeld.  
Wij reserveren steeds 2de klasse. Gelieve bij inschrijving te 
vermelden indien u een biljet 1e klasse wenst (toeslag).  
De keuze van de zitplaats kan niet worden gegarandeerd.Grootouder(s) en 

kleinkind(eren)
Riviercruise Special

Volpension met wijn  
en water aan tafel

All in
Naargelang de bestemming reserveren we lijn- of chartervluchten. 
De keuze van de zitplaats kan niet worden gegarandeerd.

Legende

3www.aeptravel.be

Raadpleeg onze website en 
onze Facebookpagina voor 

het meest recente 
aanbod!

AUGUSTUS

Oostenrijk-Hongarije - De parels van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk p. 6

SEPTEMBER

België - De Panne - Verblijfsvakantie p. 5

Kroatië - Cavtat - Dubrovnik p. 10

Frankrijk - Côte Varoise - Carqueiranne p. 13

Italië - Emilia Romagna - Cattolica p. 10

Tsjechië - Praag p. 7

Spanje - Costa Brava - Roses p. 13

Spanje - Barcelona p. 7

Frankrijk - Côte Bleue - Carry-le-Rouet p. 13

België - Blankenberge - Natuur en cultuur p. 5

Frankrijk - Bourbonne-les-Bains p. 7

België - Nieuwpoort - Verblijfsvakantie p. 5

Italië - Puglia, de hak van de Italiaanse laars p. 10

OKTOBER

Griekenland - Peleponnessos en de Meteoren p. 10

Portugal - Ontdekking van Portugal p. 10

België - De Panne - Gastronomisch weekend p. 5

Frankrijk - Côte d'Azur - Menton p. 13

Griekenland - Kos p. 13

Malta - St. Paul's Bay - Qawra p. 10

Portugal - Algarve p. 14

Marokko - Keizerlijke Steden p. 11

Griekenland - Kreta - Gouves p. 14

Italië - Firenze - Rome - De Italiaanse kunststeden p. 11

Spanje - Extremadura p. 11

NOVEMBER

IJsland - Verborgen krachten & Noorderlicht p. 11

Spanje - Canarische eilanden - Gran Canaria - Playa del Inglés p. 14

 België - Oostende - Thermale gezondheidskuur en cultuur p. 5

DECEMBER

Duitsland - Kerstmarkten en cultuur in Keulen p. 14

België - De Panne - Kerstarrangement p. 5

België - De Panne - Nieuwjaarsarrangement p. 5

België - Nieuwpoort - Nieuwjaarsarrangement p. 5
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VAKANTIES IN BELGIË

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

MAART 2023

- DE PANNE 
Gastronomisch 
weekend

Hotel 
Cajou 3*

10/03-12/03 3d/2n € 319 € 359 Gastronomisch diner met aangepaste 
wijnen op zaterdagavond • facultatieve 
activiteiten

- OOSTENDE  
Cultureel verblijf

Hotel & 
Wellness  
Royal Astrid 3*

24/03-26/03 3d/2n € 389 € 439 Gegidst bezoek James Ensorhuis • 
Ensorwandeling • gegidst bezoek 
Raversyde Atlantik Wall • gegidst bezoek 
mu.Zee • facultatieve activiteiten

APRIL 2023

- NIEUWPOORT
Grootouder(s) en 
kleinkind(eren)

Vakantiepark 
Floreal 3*

03/04-07/04 5d/4n € 599 (*)  
0-2 jaar: gratis (**) 
2-11 jaar: € 399 (**) 
12-15 jaar: € 469 (**)

(*) type 1-slaapkamer 
appartement

(**) kind logerend in de kamer 
van de grootouder(s) met  
2 volwassenen

€ 745 (***)

(***) type studio

Plopsaland • gebruik van minigolf - 
petanque - speeltuin & zwembad 
inbegrepen • animatieteam van het 
vakantiepark in de voor- en namiddag 
(bvb knutselen, kinderdisco, sport, enz.) 
en 's avonds (bvb clown, live muziek, 
karaoke, bingo, enz.)

MEI 2023

- NIEUWPOORT 
Grootouder(s) en 
kleinkind(eren)"

Vakantiepark 
Floreal 3*

01/05-05/05 5d/4n € 599 (*)
  

0-2 jaar: gratis (**) 
2-11 jaar: € 399 (**) 
12-15 jaar: € 469 (**)

(*) type 1-slaapkamer 
appartement

(**) kind logerend in de kamer 
van de grootouder(s) met  
2 volwassenen

€ 745 (***)

(***) type studio

Plopsaland • gebruik van minigolf - 
petanque - speeltuin & zwembad 
inbegrepen • animatieteam van het 
vakantiepark in de voor- en namiddag 
(bvb knutselen, kinderdisco, sport, enz.) 
en 's avonds (bvb clown, live muziek, 
karaoke, bingo, enz.)

- NIEUWPOORT  
Verblijfsvakantie

Hotel 
Cosmopolite 4*

22/05-26/05 5d/4n € 649 € 799 Facultatieve activiteiten • wandelingen 
en uitstappen à la carte in de regio

JUNI 2023

- OOSTENDE 
Thermale 
gezondheidskuur 
en cultuur

Hotel & 
Wellness  
Royal Astrid 3*

05/06-09/06 5d/4n € 569 € 695 Wellness center • 2 massages • gegidst 
bezoek James Ensorhuis •  
Ensorwandeling • facultatieve 
activiteiten 

- DE PANNE
Verblijfsvakantie

Hotel Cajou 3* 19/06-23/06 5d/4n € 489 € 569 Facultatieve activiteiten • wandelingen 
en uitstappen à la carte in de regio

- BRUGGE 
Cultureel verblijf

NH Hotel 
Brugge 4*

21/06-23/06 3d/2n € 409 € 519 Gegidste stadswandeling • Historium • 
Duvelorium • boottocht op de Reien • 
gegidst bezoek brouwerij Straffe Hendrik •  
boottocht Lamme Goedzak heen en terug 
Damme • gegidst bezoek Damme

Vakanties in België

Brugge

Meer info over  
deze vakanties:  

www.aeptravel.be
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TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

JULI 2023

- NIEUWPOORT  
Grootouder(s) en 
kleinkind(eren)

Vakantiepark 
Floreal 3*

10/07-14/07 5d/4n € 699 (*) 
0-2 jaar: gratis (**) 
2-11 jaar: € 399 (**) 
12-15 jaar: € 469 (**)

(*) type 1-slaapkamer 
appartement

(**) kind logerend in de kamer 
van de grootouder(s) met 2 
volwassenen

€ 775 (***)  
(***) type studio

Plopsaland • gebruik van minigolf - 
petanque - speeltuin & zwembad 
inbegrepen • animatieteam van het 
vakantiepark in de voor- en namiddag 
(bvb knutselen, kinderdisco, sport, enz.) 
en 's avonds (bvb clown, live muziek, 
karaoke, bingo, enz.)

SEPTEMBER 2023

- DE PANNE
Verblijfsvakantie

Hotel Cajou 3* 04/09-08/09 5d/4n € 489 € 569 Facultatieve activiteiten • wandelingen 
en uitstappen à la carte in de regio

- BLANKENBERGE
Natuur en cultuur

Hotel Cavalli 3* 24/09-28/09 5d/4n € 559 € 679 Natuur- en cultuurwandelingen •  
Belle Epoque Centrum en Art Nouveau 
wandeling • gegidst bezoek Damme

- NIEUWPOORT
Verblijfsvakantie

Hotel 
Cosmopolite 4*

25/09-29/09 5d/4n € 649 € 799 Facultatieve activiteiten • wandelingen 
en uitstappen à la carte in de regio

OKTOBER 2023

- DE PANNE  
Gastronomisch  
weekend

Hotel 
Cajou 3*

06/10-08/10 3d/2n € 319 € 359 Gastronomisch diner met aangepaste 
wijnen op zaterdagavond • facultatieve 
activiteiten

NOVEMBER 2023

- OOSTENDE 
Thermale 
gezondheidskuur
en cultuur

Hotel & 
Wellness  
Royal Astrid 3*

20/11-24/11 5d/4n € 519 € 619 Wellness center • 2 massages • gegidst 
bezoek James Ensorhuis • Ensor-
wandeling • facultatieve activiteiten 

DECEMBER 2023

- DE PANNE 
Kerstarrangement

Hotel 
Cajou 3*

22/12-26/12 5d/4n  € 629  € 699 Feestmaaltijd op Kerstavond • 
facultatieve activiteiten

- DE PANNE 
Nieuwjaars-
arrangement

Hotel 
Cajou 3*

29/12-02/01 5d/4n  € 629  € 699 Royaal koud buffet en dansavond 
op oudejaarsavond • facultatieve 
activiteiten

- NIEUWPOORT 
Nieuwjaars-
arrangement

Hotel 
Cosmopolite 4*

30/12-02/01 4d/3n  € 699  € 869 5-gangen menu op oudejaarsavond met 
dranken tot en met het dessert, bubbels 
en muzikale omlijsting • facultatieve 
activiteiten

Nieuwpoort • Floreal

VAKANTIES IN BELGIË



6 aeptravel vakanties 2023

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

FEBRUARI 2023

ITALIË 
Carnaval in 
Venetië/ 
De parels  
van Venetië

MS 
Michelangelo 
4*

14/02-18/02 5d/4n € 1.415 
hoofddek

€ 100
toeslag bovendek

€ 1.715 
hoofddek 
€ 100  
toeslag bovendek

Venetië: de basiliek van San Marco - markt 
van Rialto - Cannaregio - Castelletto • 
Venetiaanse tapas in een osteria - cruise 
door de lagune • Murano: atelier glasbazer 
met demonstratie • Chioggia • Padua: gegidst 
bezoek aan het middeleeuwse centrum - 
Sint-Antoniusbasiliek • gala-avond 

APRIL 2023

NEDERLAND  
IJsselmeer, 
de parel van 
Nederland

MS 
Modigliani 
4*

22/04-27/04 6d/5n € 1.285 
hoofddek 

€ 130 
toeslag bovendek

€ 1.660 
hoofddek 

€ 130 
toeslag bovendek

Amsterdam • Lemmer • Enkhuizen • Giethoorn •  
Hoorn • Alkmaar • kaas- en klompenmakerij 
in Zaanse Schans • Keukenhof • gala-avond • 
dansavond

MEI 2023

FRANKRIJK/
ZWITSERLAND/
DUITSLAND 
De fantastische 
Glacier Express

MS  
La Boheme 
4*

25/05-29/05 5d/4n € 1.595 
hoofddek 

€ 140 
toeslag bovendek

€ 2.015 
hoofddek 
€ 140 
toeslag bovendek

Straatsburg • Alt Breisach • Mulhouse • Bazel •  
Glacier Express • meer van Constance • 
eiland Mainau • Schaffhausen • gala-avond • 
dansavond

JULI 2023

PORTUGAL 
Porto, de vallei 
van de Douro en 
Salamanca

Familiecruise
met aangepast 
excursiepakket 
en aangepaste 
menu’s voor  
kinderen

MS  
Miguel  
Torga 
5*

31/07-05/08 6d/5n Volwassenen:  
“Klassiek” excursiepakket:

€ 1.680 hoofddek

”Familie” excursiepakket:

€ 1.657 hoofddek

€ 140 toeslag tussendek

€ 185 toeslag bovendek

Kinderen:  
kind 0-2 jaar: gratis
kind 2-15 jaar  
(max 2 per volwassene):

€ 595 

Geen single 
toeslag!

Zie prijs per 
persoon in 
double

”Klassiek” excursiepakket:  
Porto bij nacht • gegidst bezoek Porto met 
Porto-degustatie • Villa Réal • Regua • Pinhao •  
Vega de Terron • Solar Casa de Mateus •  
gegidst bezoek aan Salamanca • gegidst 
bezoek aan de wijnroutes van Porto

”Familie” excursiepakket: 
World of discoveries • Villa Réal • Solar Casa de 
Mateaus • proeverij “cristas de galo” • zwembad  
met glijbanen en sparuimtes in Salamanca 

AUGUSTUS 2023

OOSTENRIJK/
HONGARIJE 
De parels van 
het Oostenrijks-
Hongaarse Rijk

MS  
Douce 
France 
5*

30/08-06/09 8d/7n € 2.265 
hoofddek 

€ 200 
toeslag bovendek

€ 2.940 
hoofddek

€ 200 
toeslag bovendek

Wenen • Melk: gegidst bezoek aan de abdij •  
Durnstein • Bratislava • de “poesta” • Kalocsa • 
Boedapest • Esztergom • Wenen: kasteel van 
Schönbrunn • Hofburg: museum van Sissi • 
muziekconcert in Wenen • gala-avond •  
facultatieve uitstappen: Gellert thermale baden 
(€ 85 pp) of de hallen van Boedapest (€ 70 pp)

Riviercruises

Meer info over  
deze vakanties:  

www.aeptravel.be
Porto • Douro rivier

Glacier Express 

Douro

© RR-TdP

Wenen

Giethoorn

Venetië

Boedapest

RIVIERCRUISES
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TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

MEI 2023

FRANKRIJK
Bourbonne-
les-Bains

Hotel d’Orfeuil 
3*

14/05-21/05 8d/7n € 1.379  € 1.579 4 thermale kuren per dag gedurende 6 voormiddagen • 
consultatie geneesheer • gegidste wandeling in Bourbonne-
les-Bains • facultatieve activiteiten

SEPTEMBER 2023

FRANKRIJK
Bourbonne-
les-Bains

Hotel Les 
Lauriers Roses 
2*

24/09-01/10 8d/7n  € 1.289  € 1.489 4 thermale kuren per dag gedurende 6 voormiddagen •  
consultatie geneesheer • gegidste wandeling in Bourbonne-
les-Bains • facultatieve activiteiten

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

JUNI 2023

FRANKRIJK 
Lyon

Hotel  
Le Roosevelt 4*

09/06-12/06 4d/3n  € 1.165  € 1.449 Lyon: de wijk Presqu’île - de wijk «Vieux-Lyon» - de berg 
Fourvière met de Romeinse overblijfselen en de basiliek 
Notre-Dame de Fourvière - de wijk La Croix-Rousse met  
de oude zijdeweverijen • Maison des Canuts • Musée  
Lumière • de markthallen van Paul Bocuse met lunch •  
dinner cruise • avondmaal in een typische "bouchon" 

SEPTEMBER 2023

TSJECHIË 
Praag

Hotel Adria 4* 14/09-18/09 5d/4n  € 1.229  € 1.469 Praag: Josefov (Joodse wijk): oude Joodse begraafplaats -  
Joods raadhuis - de Oudnieuwe synagoge - de Maïsel synago-
ge - de Pinkas synagoge - het geboortehuis van Franz Kafka •  
het historische centrum: oude stadsplein - het Raadhuis met 
de wereldberoemde astronomische klok - Týn-kathedraal - 
de Sint-Nicolaaskerk • Wenceslausplein • Karelsbrug • wijk 
Hradčany: burcht - het Strahovklooster met de historische 
bibliotheek - paleis Czernin • koninklijk paleis van Praag •  
wijk Malá Strana • Kasteel Karlstejn • Rückl Crystal in Nizbor

SPANJE 
Barcelona

Hotel Sagrada 
Familia 3*

18/09-22/09 5d/4n  € 1.449  € 1.659 Barcelona: de oude stad: de gotische wijk - Raval - Born en 
Barceloneta (Plaza de Espana - Montjuïc - Olympisch Stadion -  
Passeig de Gracia - Olympische Haven - Arc de Ciutadella Park -  
Christoffel Columbus Monument - kathedraal Sagrada Familia -  
Parc Güell) • Dali museum • Flamenco dinnershow • Las Ram-
blas • de oude Barcino kolonie en middeleeuwse Barchinony: 
Kerk van Santa Maria del Pi - De Muur - King's Square •  
Casa Mila/La Pedrera • Benedictijnenklooster van Montserrat 

Thermale verblijven

Citytrips 

Spanje • Barcelona

Spanje • Barcelona

Frankrijk • Lyon

Frankrijk • Lyon

Tsjechië • Praag

THERMALE VERBLIJVEN & CITYTRIPS
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CULTURELE VERBLIJVEN EN RONDRITTEN

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023 

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

APRIL 2023

ITALIË  
De baai van 
Napels en de 
Amalfikust

Hotel Sporting 
4*

25/04-01/05 7d/6n € 1.675 € 1.930 Napels • Positano • Amalfi • Ravello • Pompeï • Sorrento •  
Capri • Vesuvius • Paestum • boottochten • bezoek aan 
een buffelmozzarella kaasmakerij • wijndegustatie

MEI 2023

ITALIË
SICILIË 

Culturele 
rondreis in 
3* hotels

02/05-09/05 8d/7n € 1.979 € 2.205 Syracuse • eiland Ortigia • Noto • Piazza Armerina • 
Agrigento • Erice • Segesta • Monreale • Palermo • Cefalu • 
Castelbuono • Etna • Taormina • Catania

THAILAND 
Grote rondreis 
van Thailand & 
strandverblijf

Culturele 
rondreis in 4* & 
5* hotels

04/05-18/05 15d/12n € 2.649 € 3.119 Bangkok: Koninklijk Paleis - Tempel van de Gouden 
Berg - Pa Klong bloemenmarkt - Chinatown - Wat 
Arun - Wat Po - diner in Baiyoke Sky Tower • Damnoen 
Saduak: drijvende markt • Kanchanaburi: rivier Kwai • 
Ayuthaya • Sukhothai • Chiang Rai • Hilltribes (etnische 
groepen) • Gouden Driehoek • Chiang Mai: Doi Suthep - 
orchideeënkwekerij - Elephant Training Camp • slaaptrein 
tussen Chiang Mai en Bangkok • Hua Hin 2 nachten 
strandverblijf in halfpension

FRANKRIJK 
MARNE EN 
CHAMPAGNE 
Hemelse 
Champagne

The Originals, 
Hotel Qualys 
Reims-Tinqueux 
3*

17/05-19/05 3d/2n € 869 € 949 Reims: bezoek gerenommeerd champagnehuis met 
degustatie - gegidste stadswandeling - kathedraal Notre-
Dame de Reims • Phare de Verzenay: wijngaardmuseum -  
uitzicht op de wijngaarden van de "Montagne de Reims" -  
champagnedegustatie • Hautvillers: middagmaal met regio-
nale specialiteiten en "champagne pairing" (3 soorten) -  
graf Dom Pérignon - stadswandeling - champagnehuis 
Joseph Desruets met 2 degustaties • Ay: Pressoria • 
Chateau-Thierry: museum - geboortehuis Jean de La 
Fontaine • traditionele lunch in Damery

Culturele verblijven en rondritten

Italië • Sicilië

Italië • Baai van Napels

Thailand • Wat Arun

Thailand • Drijvende markt

Frankrijk • Marne en Champagne

Meer info over  
deze vakanties:  

www.aeptravel.be



9www.aeptravel.be

CULTURELE VERBLIJVEN EN RONDRITTEN

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023 

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

FRANKRIJK 
PICARDIË
Baai van de 
Somme

Hotel Le Cap 
Hornu 3*

22/05-26/05 5d/4n € 1.199 € 1.449 Gegidste natuur- en cultuurwandelingen • Parc de 
Marquenterre • Ault: Sur les traces de Victor Hugo -  
Bois de Cise • Saint-Valéry-sur-Somme: botanische tuin -  
middeleeuws stadsgedeelte • Amiens: rondvaart door 
het moerasgebied van Les Hortillonnages d'Amiens - 
kathedraal Notre-Dame d'Amiens - oude stadswijk • Le 
Crotoy • boottocht ontdekking van de Baai van de Somme 
op zoek naar zeehonden • museum van de gebroeders 
Caudron, pioniers van de luchtvaart • Montreuil

GROOT-
BRITTANNIË 
SCHOTLAND

Culturele 
rondreis in 3* 
hotels

30/05-06/06 8d/7n € 2.339 € 2.599 Edinburgh: panoramische stadsrondrit - Gregoriaanse wijk - 
Nationaal Museum van Schotland - paleis van Holyrood • 
Koninkrijk Fife: Falkland paleis • Saint Andrews: universiteit - 
ruïnes van de kathedraal • Aberdeen: haven - kathedraal  
St. Machar - Duthie park - tuin van Pitmedden • Aberdeen-
shire • kasteel van Fyvie • kasteel van Crathes • whisky 
stokerij met degustatie • Aviemore • Loch Ness • kasteel van 
Urquhart • vallei van Glencoe • meer van Loch Lomond •  
Glasgow: oriëntatietour van de stad - Kelvingrove Art 
Gallery and Museum - kasteel van Culzaen • Royal Yacht 
Britannia

JUNI 2023

ITALIË  
UMBRIË 
Passignano

Villa Paradiso 
4*

02/06-09/06 8d/7n € 1.459 € 1.695 Daguitstap: Orvieto • halve daguitstap: boottocht naar 
het eiland Maggiore • daguitstap: bezoek aan Todi 
en Montafalco • daguitstap: Assisi en Perugia • halve 
daguitstap: Gubbio

FRANKRIJK 
Lac d'Annecy

Ternélia  
Village Vacances 
Le Pré du Lac 4*

10/06-17/06 8d/7n € 1.629 € 1.739 Daguitstappen met gegidste bezoeken aan het Meer van 
Annecy en het oude centrum • Yvoire • Thonon • Évian • 
Sevrier • Chambéry • Chamonix • Mont-Blanc • Bauges • 
Lovagny • halve daguitstap naar Aix-les-Bains 

DE BALKAN
Albanië -
Macedonië -
Montenegro -
Kroatië

Culturele 
rondreis in 4* 
hotels      

12/06-19/06 8d/7n € 1.389 € 1.529 Kruja: kasteel - oude bazaar - Scanderbergmuseum • Berat •  
Meer van Ohrid: historisch centrum - fort van Tsaar 
Samuel - St. Sophiakathedraal - boottocht op het meer • 
Shkodra: Shkodrameer - Ebu Bekr moskee - Fransiscaanse 
kerk • kasteel van Rozafa • Cetinje • Njegusi • Kotor:  
St. Tryphon's kathedraal - St. Nicolas kerk -St. Koll kerk • 
Trebinje • Dubrovnik: oude stadscentrum - kasteel • Tuzi • 
Virpazar • Tirana: Ethem Bey moskee - Skanderbegplein

Italië • Assisi

De Balkan • Berat

Frankrijk • Baai van de Somme

Frankrijk • Lac d’Annecy

Schotland • Edinburgh
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CULTURELE VERBLIJVEN EN RONDRITTEN

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023 

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

SEPTEMBER 2023

KROATIË  
Cavtat - 
Dubrovnik

Hotel Cavtat 3* 04/09-11/09 8d/7n € 1.815 € 2.275 Daguitstap Dubrovnik: de Stradun - Onofrio fontein - 
haven van Gruž - Minèeta fort - Franciscaner klooster -  
kathedraal • daguitstap Bosnië-Herzegovina: Mostar - 
Kravica watervallen • daguitstap Montenegro: Perast -  
boottocht naar het eiland van Our Lady of the Rocks - 
baai van Kotor

ITALIË 
EMILIA 
ROMAGNA 
Cattolica

Hotel Panorama 
Cattolica 3*

12/09-19/09 8d/7n € 1.379 € 1.529 Daguitstap: Ravenna en Classe (lunch inbegrepen) • halve 
daguitstap: kasteel van Gradara • daguitstap: Rimini en 
San Marino (lunch inbegrepen) • daguitstap: Ferrara en 
Commacchio (lunch inbegrepen)

ITALIË 
PUGLIA
Apulië, de hak van 
de Italiaanse laars

Culturele 
rondreis in  
3* en 4* hotels

30/09-07/10 8d/7n € 1.849 € 2.025 Lecce • Otranto • Santa Maria di Leuca • Ostuni • 
Alberobello • Matera • Castel del Monte • Trani • Bitonto • 
Bari • Polignano a Mare

OKTOBER 2023

GRIEKENLAND 
Peleponnessos 
en de Meteoren

Culturele 
rondreis in  
3* en 4* hotels

02/10-09/10 8d/7n € 1.759 € 1.999 Kanaal van Korinthe • Mycene • Epidaurus • Nafplion • 
Tripolis • Megalopolis • Olympia • Nafpaktos • Galaxidi • Itéa • 
Delphi • Kalambaka • Meteoren-kloosters • Kammena Vourla •  
Athene • Plakka • Kaap Sounio

PORTUGAL  
Ontdekking van 
Portugal

Culturele 
rondreis in  
3* en 4* hotels

04/10-11/10 8d/7n € 1.839 € 2.149 Porto: panoramische stadsrondrit - gegidst bezoek aan de 
stad: "Cais da Ribeira" - Paleis van de Beurs (buitenkant) -  
de toren van Clérigos • minicruise op de Douro • porto degus-
tatie • Barcelos • Braga • Guimaraes • Aveiro • Coimbra •  
klooster van het Heilige Kruis (buitenkant) • Fado show in 
Fatima • Fatima • Batalha • Nazaré • Alcobaça • Rio Maior 
zoutmoerassen • Obidos • degustatie van de traditionele 
drank ‘Ginginha’ • Sintra • Lissabon: de wijk Bélem - klooster-
kerk van de Hiëronymieten (buitenkant) - degustatie van de 
pasteis de Belem - het centrum Rossio - Belvédère St. Luzia -  
de Alfama wijk (het Moorse Lissabon)

MALTA 
ST. PAUL'S BAY  
Qawra

Hotel AX Odycy 
4* 

09/10-16/10 8d/7n € 1.449 € 1.799 Daguitstap: eilandtour • halve daguitstap: steden en haven-
cruise: Vittoriosa/Birgu - Cospicua - Senglea • halve daguitstap: 
Blauwe Grot en Marsaxlokk • daguitstap: La Valetta • 
facultatieve daguitstap: het eiland Gozo (€ 65 pp)  
Middagmaal tijdens alle daguitstappen inbegrepen. 

Meer info over  
deze vakanties:  

www.aeptravel.be

Culturele verblijven en rondritten

Kroatië • Dubrovnik

Italië • Gradara

Malta • St. Paul’s Bay

Portugal • Porto

Italië • Puglia

Griekenland • Meteoren
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CULTURELE VERBLIJVEN EN RONDRITTEN

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023 

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

OKTOBER 2023

MAROKKO
Keizerlijke 
Steden

Culturele 
rondreis in  
4* hotels

11/10-18/10 8d/7n  € 1.459  € 1.725 Casablanca: residentiële wijk Anfa - plein van de Verenigde 
Naties - de Habous-wijk - Koninklijk Paleis - grote 
Hassan II moskee • Rabat: Hassantoren - mausoleum van 
Mohammed V - Koninklijk Paleis - Andalusische tuinen -  
kashba van Oudaya • Meknès: El Hdim-plein - poorten Bab 
Lakhmiss en Bab Mansour - koninklijke paardenstallen -  
moskee - mausoleum van Moulay Ismaïl • Volubilis • Moulay 
Idriss • Fez: medina “Fez El Bali” - mogelijkheid tot het 
bezoeken van een Koranschool en tot het bijwonen van de 
theeceremonie bij een Marokkaans gezin - esplanade van 
het Koninklijk Paleis • Midden-Atlas • Marrakech: tuinen van 
Ménara - Koutoubia minaret - Bahia paleis - Medina - soeks -  
Djemaa el Fna-plein • Essaouira

ITALIË  
FIRENZE - 
ROME
De Italiaanse 
kunststeden

Firenze:  
Hotel Corona 
d'Italia  
3* superior 
Rome: 
Hotel  
President 4*

18/10-25/10 8d/7n  € 1.949  € 2.499 Firenze: gegidst bezoek Ponte Vecchio - Palazzo Vecchio -  
Dom - Piazza della Signoria - Uffizi Museum • gegidst bezoek 
aan Siena • Rome: Roma Antica inclusief toegang tot het 
Colosseum en het Forum Romanum • Vaticaanstad en de 
Vaticaanse musea inclusief toegang tot St. Pietersbasiliek 
en de Sixtijnse kapel • Roma Barocca: pleinen en fonteinen - 
Piazza Navona - Spaanse Trappen - Trevi fontein - Pantheon •  
Tivoli: gegidst bezoek aan de Villa d'Este

SPANJE 
EXTREMADURA

Culturele 
rondreis in  
3* hotels

19/10-25/10 7d/6n  € 1.669  € 1.926 Plasencia: burcht en middeleeuws centrum met aquaduct •  
Ruta de la Plata (zilverroute) • natuurreservaat Canchos 
de Ramiro • Cáceres • natuurpark Los Barruecos • route 
van de Ibérico Ham met degustatie • Zafra • bezoek 
aan een wijnkelder met degustatie • Merida: Romeinse 
overblijfselen: theater - amfitheater- tempel van de godin 
Diana • degustatie van Migas • Trujillo: kerken - kastelen -  
Plaza Mayor • klooster van Guadalupe met de Zwarte 
Madonna

NOVEMBER 2023

IJSLAND 
Verborgen 
krachten en 
Noorderlicht

Culturele 
rondreis in  
3* en 4* hotels

06/11-11/11 6d/5n  € 2.139  € 2.549 Reykjavik • Thingvellir • Geysir • Gullfoss • Skalholt • 
Aurora Reykjavik Northern Lights Centre (Noorderlicht 
centrum) • IJslandse zuidkust • Eyjafjallojokull vulkaan • 
zuid-oost IJsland • Hekla vulkaanberg • LAVA Centre • 
Seljalandsfoss • Skogafoss • Myrdalsjokull-gletsjer • het 
strand van Reynisfjara • Klaustur • Vatnajokull Nationaal 
Park • Jokulsarlon Glacial Lagoon (ijslagune) • Diamond 
Beach ("diamanten strand") • gletsjers Svínafellsjökull • 
Nationale Park van Skaftafell • Hveragerdi • schiereiland 
Reykjanes met de Blue Lagoon 

Italië • Firenze

Italië • Rome

Spanje • Cáceres

IJsland
© Icelandtravel

IJsland
© Icelandtravel

Marokko
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Tunesië • Hammamet

VERBLIJFSVAKANTIES

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

MAART 2023

SPANJE 
COSTA TROPICAL 
Almuñécar

Hotel  
Helios 3*

04/03-15/03 12d/11n € 1.575 € 1.960 Daguitstap Malaga • daguitstap Motril • daguitstap 
Gibraltar

MEI 2023

GRIEKENLAND 
CORFU 
Roda

Hotel Roda 
Beach Resort 
& Spa 4*

14/05-21/05 8d/7n € 1.329 
bergzicht 

€ 40  
supplement  
zeezicht

€ 1.685 
bergzicht 

€ 40  
supplement  
zeezicht

Daguitstap per boot naar de Blue Lagoon •  
daguitstap ontdekking van het eiland • daguitstap naar 
Parga en Paxos

ITALIË
EMILIA 
ROMAGNA 
Cesenatico

Hotel  
Zadina 3*

23/05-01/06 10d/9n € 1.229 € 1.449 Daguitstap: historisch centrum van Rimini en San Marino •  
daguitstap: Ferrara (Unesco Werelderfgoed) - Castello 
Estense en het historisch centrum van Commacchio - 
Treponti brug • daguitstap: Ravenna en de basiliek van 
Sant'Apollinare in Classe - mausoleum van Galla Placidia -  
San Vitale-basiliek • daguitstap Bologna: historisch 
centrum - Piazza Maggiore - universiteit

JUNI 2023

TUNESIË  
Hammamet

Hotel Sentido 
Phenicia 4*

06/06-13/06 8d/7n € 1.259 
tuinzicht 

€ 55 
supplement  
zeezicht

€ 1.375 
tuinzicht 

€ 55 
supplement  
zeezicht

Daguitstap Kairouan: grote moskee van Kairouan 
(Unesco Werelderfgoed) - El Djem: Romeins 
amfitheater (Unesco Werelderfgoed) - Monastir: 
Medina (Unesco Werelderfgoed) • daguitstap Tunis -  
Carthago (Unesco Werelderfgoed) en de pittoreske 
plaats Sidi Bou Said: Ennejma Ezzahra-paleis • halve 
daguitstap: Nabeul en Hammamet

FRANKRIJK  
CÔTE D'AZUR 
Les Issambres

Miléade  
Village Club 
des  
Issambres 3*

24/06-01/07 8d/7n € 1.489 € 1.740 Halve daguitstap: Port Grimaud • halve daguitstap: 
boottocht naar Saint-Tropez • daguitstap: Nice 
en de Villa Ephrussi en tuinen • halve daguitstap: 
Roquebrune-sur-Argens

Meer info over  
deze vakanties:  

www.aeptravel.be

Verblijfsvakanties

Italië • Cesenatico

Spanje • Almuñécar

Griekenland • Corfu

Frankrijk • Port Grimaud
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VERBLIJFSVAKANTIES

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

SEPTEMBER 2023

FRANKRIJK 
CÔTE VAROISE  
Carqueiranne

Miléade 
Village Club de 
Carqueiranne 3*

09/09-16/09 8d/7n € 1.509 € 1.760 Halve daguitstap: schiereiland Giens • halve 
daguitstap: Hyères • halve daguitstap: 
Porquerolles per boot • halve daguitstap: Port 
Grimaud • halve daguitstap: Saint-Tropez •  
halve daguitstap: Toulon

SPANJE 
COSTA BRAVA 
Roses

Hotel 
Montecarlo 3*

17/09-26/09 10d/9n € 1.439 € 1.659 Halve daguitstap: Figueras en het Dali 
Museum • halve daguitstap: Empuriabrava 
en Castello d'Empuries • halve daguitstap: 
Cadaqués per boot 

FRANKRIJK 
CÔTE BLEUE  
Carry-le-Rouet

Miléade  
Village Club de 
Carry-le-Rouet 3*

23/09-30/09 8d/7n € 1.489 € 1.740 Halve daguitstap: de havens van de Côte 
Bleue, Les 3 Martiques • halve daguitstap: 
La Calanque des eaux salées • halve 
daguitstap: Marseille • halve daguitstap: de 
markt van Carry-le-Rouet • halve daguitstap: 
Aix-en-Provence • daguitstap: de Camargue • 
daguitstap: Aubagne - Cassis

OKTOBER 2023

FRANKRIJK 
CÔTE D'AZUR 
Menton

Hotel Belambra 
Le Vendôme 3*

07/10-14/10 8d/7n € 1.199 € 1.479 Halve daguitstap: Nice • halve daguitstap: 
oud Menton - parken - tuinen en historische 
gebouwen • halve daguitstap: Eze en bezoek 
aan een parfumerie 

GRIEKENLAND  
KOS 
Lambi

Hotel Atlantis 
Beach 4*

08/10-15/10 8d/7n € 1.289 € 1.399 Daguitstap: eilandtour • daguitstap: 
Kalymnos • daguitstap: boottocht naar het 
vulkaaneiland Nisyros

Frankrijk • Saint-Tropez

Spanje • Costa Brava

Frankrijk • Côte Bleue

Griekenland • Kreta

Griekenland • Kos

Frankrijk • Côte d’Azur
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TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

OKTOBER 2023

PORTUGAL
ALGARVE 
Alvor

Hotel Resort 
Alvor Baia 4*

11/10-18/10 8d/7n € 1.239 € 1.499 Daguitstap: ontdekking van de Algarve • 
daguitstap: Faro - Olhão - Tavira met Fado 
demonstratie • halve daguitstap: Loulé met 
traditionele winkeltjes en terrassen en de 
overdekte markthallen

GRIEKENLAND 
KRETA  
Gouves

Hotel  
Sol by Melia - 
Marina Beach 4*

14/10-21/10 8d/7n € 1.269 € 1.545 Daguitstap: Knossos en Heraklion • 
daguitstap: Kato Asites: ontmoet de lokale 
bevolking

NOVEMBER 2023

SPANJE 
CANARISCHE 
EILANDEN 
Gran Canaria

Hotel Relaxia 
Beverly Park 3*

19/11-26/11 8d/7n € 1.269 € 1.479 Daguitstap: Las Palmas • daguitstap: 
"Paisajes Canarias"

TYPE 
REIS VERVOER BESTEMMING LOGEMENT SERVICE DATA 2023

# DAGEN/ 
# NACHTEN

PRIJS PP  
IN DOUBLE

PRIJS PP  
IN SINGLE PROGRAMMA

DECEMBER 2023

niet in 
de prijs 

inbegrepen

DUITSLAND
Kerstmarkten en 
cultuur in Keulen

Hotel  
Park Plaza  
Art'otel 4*

08/12-10/12 3d/2n € 459 € 635 Gegidst bezoek oude stadsgedeelte van 
Keulen • gegidst bezoek Dom van Keulen en 
de schatkamer • kerstmarkten

Meer info over  
deze vakanties:  

www.aeptravel.be

Verblijfsvakanties

Special

Gran Canaria • Playa del Inglés

Gran Canaria • Puerto-de-las-Nieves

Duitsland • Keulen

Portugal • Algarve

VERBLIJFSVAKANTIES & SPECIAL
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ONDERGETEKENDE
Dhr. Mevr. Mej. X

Naam

Voornaam

Straat Nr. Bus

Postnummer Plaats

Geboortedatum / /
kleef hier een vignet 

van het ziekenfonds van de aanvrager
Telefoon

GSM

E-mail

RESERVEERT
Bestemming

Periode van / / 2 0 tot / / 2 0 aantal personen

Type kamer eenpersoonskamer tweepersoonskamer (groot bed - twee bedden) (schrappen wat niet past) driepersoonskamer

Medereiziger 1 Dhr. Mevr. Mej. X

kleef hier een vignet 

van het ziekenfonds van de medereiziger

Naam

Voornaam

Geboortedatum / /

Straat Nr. Bus

Postnummer Plaats

Medereiziger 2 Dhr. Mevr. Mej. X

kleef hier een vignet 

van het ziekenfonds van de medereiziger

Naam

Voornaam

Geboortedatum / /

Straat Nr. Bus

Postnummer Plaats

Vervoer vliegtuig trein bus boot eigen vervoer

ja, ik bestel treinbiljetten bij AEP Travel en ik stuur een kopie van mijn FIP-kaart

neen, ik bestel geen treinbiljetten bij AEP Travel

Annuleringsverzekering ik wens een annuleringsverzekering ik wens geen annuleringsverzekering ik heb een privé annuleringsverzekering  

 Op deze inschrijving zijn de Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden van toepassing, die u kan nalezen op de achterzijde van  
 deze inschrijving en op www.aeptravel.be. Door ondertekening verklaart u kennis hiervan genomen te hebben.

Datum en  
handtekening

BELANGRIJK: 
Geef bij voorkeur steeds een GSM-nummer op. Dit kan handig zijn als  
noodnummer vóór en tijdens de reis. Gelieve de namen in te vullen zoals  
ze vermeld staan op de identiteitskaart of het internationaal paspoort.

RESERVERINGSAANVRAAG

Opmerkingen/optionele 
uitstappen bij te boeken
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ARTIKEL 1: OMVANG VAN DE VERBINTENISSEN

AEP Travel levert diensten bij de organisatie van 
groepsreizen. Als groepsreizen worden beschouwd, de 
reizen waaraan 20 personen deelnemen. Als reisor-
ganisator behoudt AEP Travel zich het recht voor, het 
geheel of delen van zowel haar prestatie als prestaties 
van derden, door andere ondernemingen, die gelijk-
waardige diensten kunnen leveren, te laten uitvoeren, 
zonder verplicht te zijn het advies in te winnen van 
de reiziger, die geacht wordt de reisorganisator te 
mandateren om zijn belangen naar best vermogen te 
behartigen.

ARTIKEL 2: BOEKINGSMODALITEITEN EN TOT-
STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

2.1 De inschrijvingen voor groepsreizen gebeuren bij 
AEP Travel of bij een door AEP Travel erkende 
vertegenwoordiger. Voor groepsreizen (minimum 
20 personen) wordt de groepsverantwoordelijke 
geacht namens de deelnemers van de groepsreis 
op te treden; hij is persoonlijk aansprakelijk voor 
het geheel der reservaties, dus met inbegrip van 
deze die hij voor derde partijen geboekt heeft, on-
verminderd de mogelijkheid voor de reisorganisa-
tor om zich, zo hij dit passend acht, rechtstreeks 
tot deze derden te wenden.

2.2 Door de inschrijvingen verklaart men zich akkoord 
met de Algemene Voorwaarden en Bijzondere 
reisvoorwaarden van AEP Travel waarvan de 
reiziger verklaart bij inschrijving en vóór onder-
tekening van het reiscontract kennis te hebben 
genomen.

2.3 De reisovereenkomst komt tot stand wanneer de 
reiziger de ondertekende reserveringsaanvraag 
aan AEP Travel heeft bezorgd (hetzij per post, 
e-mail of via de website), na ontvangst van de 
bevestiging door AEP Travel (hiervoor gelden ook 
de toegestuurde facturen) en na betaling van het 
voorschot, uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de 
factuur. 

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd 
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te be-
talen die van hem wordt geëist, behoudt AEP Travel 
zich als reisorganisator en/of doorverkoper het recht 
de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te 
beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 

ARTIKEL 3: PRIJZEN

3.1 De prijs is aangeduid per persoon (tenzij anders 
vermeld).

3.2 De prijzen bevatten BTW, volgens het tarief van 
toepassing op 01/01/2020. 

3.3 Niet-inbegrepen zijn: kosten voortvloeiend uit 
vertragingen in het transport ten gevolge van 
weersomstandigheden, defecten, stakingen, oor-
log, wijzigingen van dienstregeling of transport-
middel.

3.4 Prijzen die telefonisch door onze reserverings-
diensten worden doorgegeven zijn steeds onder 
voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen 
zijn geldig.

De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en 
wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten 
in het buitenland die op 17/10/2022 golden; daarnaast 
op de tarieven voor vervoer die op 17/10/2022 bekend 
waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor 
het vervoer per vlucht, gekend over het gemiddelde 
van de maand oktober 2022. 

ARTIKEL 4: BETALING VAN DE REISSOM

4.1 Voorschot

Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene 
voorwaarden is afhankelijk van het tijdstip en de aard 
van de boeking. Een (eventuele) prijsaanpassing van 
de reissom kan geen aanleiding geven tot herziening 
van het betaalde voorschot.

4.1.1 In geval van boeking tot 42 dagen (6 weken) 
vóór afreis: 30% van de reissom bij ontvangst 
van de bevestiging, met een minimum van € 100 
per dossier. Het saldo van de reissom is uiterlijk 
42 dagen voor vertrek te betalen.

4.1.2 In geval van een late boeking (minder 
dan 42 dagen (6 weken) vóór afreis): 
In geval van een late boeking (minder dan 42 
dagen vóór afreis) is de volledige reissom on-
middellijk verschuldigd.

4.2 Laattijdige of niet-betaling

4.2.1 Boekingen 42 dagen of meer vóór afreis:
 Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening 

op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder 
noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling 
verschuldigd:
• conventionele interesten van 12% per jaar op 

het onbetaalde bedrag, te rekenen vanaf de 
vervaldag;

• een forfaitaire schadevergoeding ten bedra-
ge van 10% van het onbetaalde bedrag, met 
een minimum van € 75,00.

 Indien een rekening niet volledig is betaald op de 
vervaldag heeft AEP Travel het recht om de reis 
na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is 
de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 5 
verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud 
van het recht van AEP Travel om bijkomende 
schadevergoeding en interesten te vorderen. De 
eventuele door de reiziger betaalde voorschotten 
zullen met de aangerekende vergoeding worden 
verrekend.

4.2.2  Boekingen minder dan 42 dagen vóór afreis:
 Bij gebreke aan onmiddellijke betaling van de 

volledige reissom heeft AEP Travel het recht 
om de reis van rechtswege en zonder inge-
brekestelling te annuleren. In dat geval is de 
annuleringsvergoeding voorzien in artikel 5 
verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud 
van het recht van AEP Travel om bijkomende 
schadevergoeding en interesten te vorderen. De 
eventuele door de reiziger betaalde voorschot-
ten zullen met de aangerekende vergoeding 
worden verrekend.

4.3 Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een wijziging 
zal worden uitgevoerd op de door AEP Travel geken-
de bankrekening van de reiziger. Deze terugbetaling 
gebeurt na inhouding van dossierkosten, eventuele 
wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die ver-
schuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onvermin-
derd de eventuele toepassing van een franchise door 
de verzekeraar).

ARTIKEL 5: ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR 
DE REIZIGER 

5.1  Elke annulering door de reiziger dient schriftelijk 
te gebeuren, per post of per e-mail met ont-
vangstbevestiging op het adres opgegeven in art. 
12. Annuleringen die ons toekomen buiten onze 
openingsuren worden geacht ontvangen te zijn 
op de volgende werkdag.

5.2 Indien de betrokken reis door AEP Travel als 
doorverkoper bij een andere touroperator werd 
geboekt, en de door hen gevraagde annule-
ringsvergoeding hoger is dan hogervermelde 
bedragen, dan wordt dit bedrag onverminderd 
doorgerekend, verhoogd met een bedrag van  
€ 75,00 per dossier. Elke eventuele terugbetaling 
zal gebeuren na aftrek van de eventuele verze-
keringskosten.

5.3  In geval van annulering zal AEP Travel als reisor-
ganisator de volgende opzegvergoedingen aanre-
kenen:

• Vanaf de inschrijving tot 60 dagen vóór  
afreis: 15 % van de totale reissom.

• Vanaf 59 dagen tot 30 dagen vóór afreis:  
35 % van de totale reissom.

• Vanaf 29 dagen tot 15 dagen vóór afreis:  
65 % van de totale reissom.

• Minder dan 15 dagen vóór afreis, en in het 
geval van no-show: de totale reissom.

 Bij annulering worden administratieve kosten ten 
bedrage van € 75,00 per persoon aangerekend. 
Deze vergoedingen zullen van rechtswege wor-
den ingehouden op de als voorschot betaalde 
sommen. 

 Indien door de hotelier, verhuurder, verhuur- of 
transportmaatschappij en andere leveranciers 
hogere kosten worden aangerekend dan de be-
schreven, zullen deze hogere kosten in rekening 
worden gebracht verhoogd met een bedrag van  
€ 75,00 per dossier. Bij annulering zijn de polis- 
en dossierkosten nooit terugbetaalbaar. 

5.4  Het sluiten van een annuleringsverzekering is aan 
te bevelen. Indien een annuleringsverzekering 
gesloten wordt via AEP Travel gaat deze pas in 
vanaf de betaling van het voorschot.

 Met de onderschrijving van deze annuleringsver-
zekering geeft de reiziger AEP Travel de volmacht 
om volgende verrichtingen te doen in zijn naam:

• De inning van de premies voor de bij de ver-
zekeraar aangegane annuleringsverzekering;

• Het beheer van de annuleringsdossiers bij de 
verzekeraar;

• De ontvangst van schadevergoedingen uit-
betaald door de verzekeraar ten gevolge van 
de annulering van de reis;

• De terugbetaling van de reissom aan de rei-
ziger volgens bovenstaande bepalingen.

5.5  Elke wijziging van de overeenkomst door de reizi-
ger zal aanleiding geven tot het betalen van for-
faitaire administratieve kosten van € 75,00 per 
persoon, vermeerderd met de eventuele kosten 
van onze leveranciers van reisdiensten of van de 
organisator indien wij handelen als doorverkoper.

5.6  De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt 
van de beschikbaarheid en een eventuele prijs-
aanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar 
is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger 
afzien van de overeenkomst, waarbij in dit ge-
val de opzeggingsvergoedingen van art. 5.3 van 
toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging 
zijn in elk geval ten laste van de reiziger en voor 
vluchten (andere dagen, andere luchtvaartmaat-
schappij,…) bedragen deze meestal 100%.

ARTIKEL 6: OPZEGGING VAN DE OVEREEN-
KOMST DOOR DE ORGANISATOR

Wij behouden ons het recht om voor groepsreizen 
waarbij het minimum aantal deelnemers niet is be-
reikt, tussen tussen 90 en 15 dagen vóór afreis te 
annuleren afhankelijk van het type reis (cfr. art. 10 van 
de algemene voorwaarden), tenzij door overmacht of 
onvoorziene omstandigheden.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR

7.1  Wij behouden ons het recht voor om vóór het 
vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de 

overeenkomst. Wij behouden ons het recht om 
gedurende de reis, door lokale omstandigheden, 
de bijzondere bestemmingen en het specifieke 
karakter van de aangeboden reizen passende en 
kosteloze alternatieven in het reisprogramma aan 
te brengen. Indien er tijdens de reis een program-
mawijziging nodig blijkt door factoren onafhanke-
lijk van de reisorganisator, zal de reisorganisator 
de uiteindelijke beslissing kunnen nemen om een 
passend alternatief aan te bieden. Aanpassingen 
in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke 
gevallen tot gevolg hebben dat routes, de volg-
orde van bezoeken, excursies, accommodaties en 
plaatselijk vervoer afwijken van wat in de reis-
overeenkomst is aangegeven. De reisorganisator 
zal de reiziger passende alternatieven aanbieden 
die zoveel mogelijk het karakter van de reis in 
stand houden. In deze gevallen wordt de reiziger 
verwittigd via een duurzame gegevensdrager zo-
als een e-mail, pdf of een papieren document.

7.2  Wij behouden ons ook het recht voor om kenne-
lijke materiële fouten in de overeenkomst recht te 
zetten.

7.3  Wanneer er beduidende wijzigingen aan de over-
eenkomst moeten worden gebracht of wanneer 
de totaalprijs met meer dan 8% toeneemt, zal 
de reiziger onmiddellijk op de hoogte worden 
gesteld van de wijziging via een duurzame ge-
gevensdrager zoals een e-mail, pdf of een papie-
ren document en krijgt hij eveneens een termijn 
van 1 week om te beslissen of hij de wijzigingen 
aanvaardt of weigert. Deze termijn is afhankelijk 
van het aantal dagen voor afreis en zal door ons 
worden meegedeeld bij de op hoogte stelling van 
de wijzigingen. Indien de reiziger de wijzigingen 
weigert en er geen alternatieve oplossing kan 
worden gevonden zal de reisovereenkomst be-
eindigd worden zonder opzegvergoeding.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE  
ORGANISATOR

8.1  Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering 
van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij 
optreden als organisator. Wij hebben deze aan-
sprakelijkheid niet als wij optreden als doorverko-
per.

8.2  Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot 
drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in 
geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel 
door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover 
internationale verdragen grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder een dienstverlener die 
een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een 
pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of 
aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden 
die grenzen ook voor ons.

8.3  Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoe-
ring van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan 
vermeld in de pakketreisovereenkomst.

8.4  De reiziger draagt de volledige verantwoordelijk-
heid om zich goed te informeren over de wetten 
en voorschriften van het land van bestemming 
en van de luchthavens. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor gevolgen die voortvloeien uit het niet res-
pecteren van de regels.

8.5  De prestaties van de reisorganisator nemen een 
aanvang en eindigen op de opstapplaats of het 
afspraakpunt.

ARTIKEL 9: REISDOCUMENTEN

9.1  De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reis-
documenten om zich in het land van bestemming 
te begeven. In sommige gevallen volstaat een 
identiteitskaart, in andere gevallen een internati-
onaal paspoort (soms geldig tot zes maanden na 
terugreis) en nog in andere gevallen een interna-
tionaal paspoort en visum.

9.2 Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk 
te informeren over de formaliteiten van het land 
van bestemming, toch komt het aan de reiziger 
toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reis-
documenten na te kijken. Wij zijn niet aanspra-
kelijk wanneer de toegang tot een land gewei-
gerd wordt door niet conforme reisdocumenten 
of wanneer het visum wordt geweigerd. Op de 
niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te 
informeren bij zijn Ambassade of andere diploma-
tieke instanties teneinde de geldende formalitei-
ten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval 
van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

9.3 Degene die de overeenkomst aangaat verbindt 
er zich toe om ons te informeren van zijn nati-
onaliteit en die van alle reizigers namens wie hij 
optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante 
informatie in dit opzicht.

9.4 Een tiental dagen vóór het vertrek ontvangen de 
reizigers de laatste richtlijnen met daarin alle nut-
tige informatie in verband met de reis. Waar mo-
gelijk worden (reis)documenten digitaal bezorgd. 

ARTIKEL 10: GEZONDHEID – MOEILIJKHEIDS-
GRAAD VAN HET VERBLIJF 

10.1  Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle 
reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de 
plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen 
omtrent de gezondheidsformaliteiten op de geko-
zen bestemming.

10.2 De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en 
psychisch in staat is om de gekozen reis te onder-
nemen. De reiziger die een fysieke of psychische 
beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft 

of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt 
of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op 
de hoogte stellen, desgevallend via de persoon 
die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor 
om een reiziger voor een reis te weigeren indien, 
om objectieve en niet-discriminatoire redenen, 
blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.

10.3 De reiziger wordt aangeraden om aangepast ma-
teriaal en uitrusting te voorzien in functie van de 
aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen 
in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor de nalatigheid van de reiziger 
op dat vlak.

10.4 De reiziger wordt aangeraden om inzake gezond-
heids- en veiligheidsvoorwaarden de website van 
de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen: htt-
ps://diplomatie.belgium.be/nl.

ARTIKEL 11: VLUCHTEN

11.1  De vluchturen in onze offertes, brochures, op 
websites, … worden onder voorbehoud meege-
deeld. Elke wijziging zal onverwijld worden me-
degedeeld aan de reiziger. Wij kunnen de plaatsen 
aan boord van het vliegtuig niet garanderen: meer 
en meer vliegtuigmaatschappijen bieden een te 
betalen “pre-seating” dienst. 

11.2  De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaat-
schappij zal aan de reiziger bekend gemaakt 
worden uiterlijk op de reisdocumenten conform 
Verordening EU 2011/2005.

11.3  De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden 
voor de inscheping, met alle nodige reisdocumen-
ten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroor-
zaakt door opzet of de nalatigheid van de reiziger.

11.4  De reiziger is verplicht om alle verlies of diefstal 
van, of schade aan bagage aan te geven aan de 
uitvoerende luchtvaartmaatschappij door op de 
luchthaven bij de afdeling ‘Verloren Bagage’ een 
‘Property Irregularity Report’ in te vullen.

ARTIKEL 12: KENNISGEVINGEN

Tenzij anders bepaald moeten alle kennisgevingen in 
het kader van de pakketreisovereenkomst op de vol-
gende adressen plaatsvinden:

•  Per brief: Vleurgatsesteenweg 113 – 1000 Brussel

•  Per e-mail: info@aeptravel.be

ARTIKEL 13: KLACHTENREGELING

Tijdens de reis is een formulier ‘kennisname van klacht’ 
beschikbaar bij de reisbegeleider. De tegenwaarde van 
niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald 
mits het indienen van een geschreven attest en het 
formulier ‘kennisname van klacht’ ingevuld en onder-
tekend door de reiziger waarin duidelijk vermeld wordt 
welke diensten de hij niet ontvangen heeft. Voor 
eventuele geschillen die niet via de Geschillencom-
missie Reizen opgelost kunnen worden, is alleen de 
rechtbank van Brussel bevoegd. 

ARTIKEL 14: LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op 
deelname aan haar activiteiten. De jaarlijkse bijdrage 
bedraagt € 2,50 (in de gepubliceerde prijzen begre-
pen). De inschrijving houdt de aanvaarding in van de 
Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden.

ARTIKEL 15: BESCHERMING PERSOONSGEGE-
VENS (GDPR)

AEP Travel verzamelt uw gegevens conform EU Veror-
dening (2016/679)-(« GDPR »). 

De persoonlijk gegevens die u ons meedeelt zijn 
noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en 
voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b 
GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld 
worden met onze partners. Wij doen steeds beroep op 
partners die een gelijkaardig niveau van bescherming 
waarborgen zoals voorzien in de GDPR. Met uw toe-
stemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt 
om u promotionele of commerciële aanbiedingen te 
sturen per e-mail of per post. Bovendien worden uw 
gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnen-
landse Zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in 
uitvoering van de wet van 25 december 2016 betref-
fende de verwerking van passagiersgegevens die de 
Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het 
gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor 
het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen 
van terroristische misdrijven en zware criminaliteit om-
zet. Uw gegevens worden gedurende 8 jaar bewaard 
te berekenen vanaf 1 januari volgend op de datum van 
terugkomst. Als persoon wiens gegevens worden ver-
zameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, 
recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rech-
ten kunnen worden uitgeoefend via mail of brief, met 
vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook 
de reden van uw contactname. Bij klachten over de ge-
gevensverzameling en -behandeling kan u zich richten 
naar het bevoegde controleorgaan.

De Algemene Reisvoorwaarden, geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdien-
sten van 21 november 2017 zijn van toepassing. Wie voor een reis inschrijft, verklaart zich akkoord met zowel deze Algemene Reisvoorwaarden 
(terug te vinden op www.aeptravel.be), als onderstaande Bijzondere Reisvoorwaarden.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN AEP TRAVEL (reisorganisator, lic. A 1802) AEP Travel is een handelsnaam van Coördinatie- en Dienstencentrum AEP vzw (RPR: 0410.387.501)

ALGEMENE EN BIJZONDERE REISVOORWAARDEN


