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Huurprijzen
periode Week Weekend Midweek

06/01 - 24/02 206 125 119
24/02 - 03/03 (krokusvakantie) 281 157 146
03/03 - 31/03 206 125 119
31/03 - 14/04 (paasvakantie) 346 211 200
14/04 - 17/04 - 211 -
17/04 - 30/06 (behalve arrangementen*) 281 157 146
30/06 - 07/07 411 189 179
07/07 - 25/08 454 - -
25/08 - 29/09 281 157 146
29/09 - 27/10 206 125 119
27/10 - 03/11 (herfstvakantie) 281 157 146
03/11 - 22/12 206 125 119
22/12 - 05/01/2018 (kerstvakantie) 281 157 146

(*) Arrangementen
28/04 - 02/05 (1 mei - 4 nachten) 205 - -
24/05 - 29/05 (Hemelvaart - 5 nachten) 235 - -
02/06 - 06/06 (Pinksteren - 4 nachten) 205 - -
Opgelet: Van 01/10 tot 31/03 is het onthaal alle dagen geopend van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 21.00 
uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 20.00 uur
Van 01/04 tot 30/09 is het onthaal alle dagen geopend van 8.00 tot 21.00 uur.

Huurvoorwaarden
 �Weekendverhuring (3 nachten) van vrijdag 

vanaf 16.00 uur tot maandag voor 11.00 uur
 �Midweekverhuring (4 nachten) van maan-

dag 14.00 uur tot vrijdag voor 11.00 uur
 �Weekverhuring (7 nachten) van vrijdag 

vanaf 16.00 uur tot vrijdag voor 11.00 uur

verrekening op de Factuur
 �Waarborg 

75 € per weekend/midweek/arrangement - 
100 € per week - 125 € voor 2 weken

verrekening op de waarborg 
 �elektriciteitsverbruik (0,20 €/kWh dagta-

rief en 0,15 €/kWh nachttarief)
Geen nachttarief in chalet 6 en 7

 �Opgelet: bij de kostenverrekening voor het 
elektriciteitsverbruik kan rekening gehouden 
worden met de aanpassing van de tarieven 
door de distributiemaatschappij

 �Kosten voor eventuele beschadiging, ver-
lies of bijkomend onderhoud. Indien de chalet 
niet in een correcte staat wordt achtergela-
ten, zal de huurder verantwoordelijk gesteld 
worden en dient POLLEN bijgevolg de kosten 
in te houden op de waarborg.
Eventueel bijkomend onderhoud 75 € per 
chalet

 �De kostenverrekening op de waarborg 
gebeurt na het verblijf. Het resterende bedrag 
wordt teruggestort en het te weinig betaalde 
bedrag wordt aangerekend.

ter plaatse te betalen
 �Sleutelwaarborg 10 € (wordt terugbetaald 

bij vertrek)

diverse
 �Bed-, bad- en keukenlinnen zelf meebrengen
 �Huisdieren niet toegelaten (bij overtreding 

boete 12 €/dag per huisdier en dit voor de 
volledige huurperiode)

 �Geen kabelaansluiting
 �eindreiniging en telleropname door de 

huurder

Met inbegrepen verzekering “annulering en vakantieonderbreking”

belgië ∙ ArDennen
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Saint-Méloir-des-Ondes  

 2017 - 1918  -  2017

GRATIS 
WIFI  

aan het onthaal

De “Côte d’Emeraude” in Noord-Bretagne is onbetwistbaar een verblijf waard. Van de 
Mont-Saint-Michel tot de Cap Fréhel is de streek één en al verrukking. De ontelbare fijn-
zandstranden worden omringd door hoge rotsen die reiken tot aan de horizon. Het zachte 
microklimaat en de jodiumrijke zeelucht dragen bij tot een gezonde vakantie. Bretagne 
wordt tevens zeer gewaardeerd voor boeiende uitstappen doorheen een gevarieerd land-
schap met een rijk cultureel erfgoed.

Uitstappen in Bretagne
Baai van Mont-Saint-Michel • Saint-
Malo: oude stad “Intra Muros”, “Fort 
National”, zeilschepen “Le Renard” en 
“Le Popoff”, zeevaartmuseum, zwem-
bad, Rothéneuf (gebeeldhouwde rotsen) 
• Cancale: hoofdstad van de oesterteelt, 
strand • Saint-Cast-le-Guildo en Dinard: 
badsteden • “Pointe du Grouin” met 
uitzicht op het “Île des Landes” (vogel-
reservaat) • Cap Fréhel: panorama • 
“Fort Lalatte” • Vitré: oude stad, kasteel 
• Dinan aan de Rance: oude stad • 
Combourg: oude vestingstad • Dol de 
Bretagne: menhir van Champ-Dolent (9 
m hoog) • Rennes: oud en gerenoveerd 
stadsgedeelte

afstand: ± 650 km van BrUssel
De vakantiedienst “Pollen” heeft hier aan 
de baai van de Mont-Saint-Michel zelf 
een prachtig gelegen domein aangekocht. 
Saint-Méloir-des-Ondes ligt op 3 km van 
de eerste badplaatsen en 8 km van Saint-
Malo, de beroemde zeeroversstad, dus 
ideaal om zowel de rijkdommen van het 
hinterland als die van de kuststreek te 
ontdekken.

Vakantiedomein 
 “Le Pas de Pierre”
Het vakantieoord draagt nog de origine-
le naam “Le Pas de Pierre”, wat zoveel 
betekent als een stenen pad in een onder-
gelopen gebied. Nu omvat het domein, 
5ha groot, een vijver, een aanplanting van 
jonge bomen en een hoevegebouw uit de 
18de eeuw dat volledig werd omgebouwd 
en verdeeld in 7 vakantiewoningen en een 
onthaalruimte. 

faciliteiten
Volleybalterrein • pingpongtafel • tuintafels • 
tuinbanken • 2 barbecues • speeltuigen voor 
de allerkleinsten • vijver 

accommodatie
Elke woning beschikt over een gelijk-
vloers en 1ste verdieping • woonkamer 
met zetelbed voor 2 personen • terras 
(oost-westgericht met tuinmeubels) • tv 
• kookhoek (microgolfoven, koelkast, 4 
kookplaten) • S1, S3 en S5 beschikken 
over extra wc op gelijkvloers • elektrische 
verwarming • gemeenschappelijke par-
keergelegenheid 

TypE A
“Clipper “ (S4) • “Schooner” (S6) • 
“Caravelle” (S7)
2/4 pers • kookhoek met wasmachine • bad-
kamer (bad, wastafel) • wc • slaapkamer met 
2 éénpersoonsbedden in S4, tweepersoons-
bed in S6 of tweepersoonsbed en éénper-
soonsbed in S7
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 Huurprijzen per week + verlenging halve week*

periode
Type A

2/4 pers
1 slaapkamer

Type B
4/6 pers

2 slaapkamers

Type C
5/7 pers

2 slaapkamers

Type D
6/8 pers

3 slaapkamers
07/01 - 06/05  
(buiten schoolvakanties) 227 114 281 141 292 146 314 157

09/09 - 23/12  
(buiten schoolvakanties) 227 114 281 141 292 146 314 157

25/02 - 04/03  
(krokusvakantie) 303 - 368 - 389 - 422 -

01/04 - 15/04   
(paasvakantie) 303 - 368 - 389 - 422 -

06/05 - 01/07 303 152 368 184 389 195 422 211

01/07 - 26/08 443 - 529 - 551 - 594 -

26/08 - 09/09 303 152 368 184 389 195 422 211

28/10 - 04/11  
(herfstvakantie) 303 - 368 - 389 - 422 -

23/12 - 06/01/2018 
(kerstvakantie) 303 - 368 - 389 - 422 -

*Verlenging enkel mogelijk buiten de schoolvakanties • van zaterdag tot 
woensdag of van woensdag tot zaterdag • zie roodgedrukte prijzen in de 
corresponderende kolom

Met inbegrepen  
verzekering “annulering en 

vakantieonderbreking”

Verlenging  
per halve week  

mogelijk

TypE B
“Goélette” (S2) • “Brick” (S3)
4/6 pers • kookhoek met wasmachine (S2 
en S3) en vaatwasmachine (S3) • badkamer 
(bad, wastafel) • wc • 2 slaapkamers (1 
twee  persoonsbed en 2 éénpersoonsbed-
den in S2 of 2 tweepersoonsbedden in S3) 

TypE C
“Frégate” (S5)
5/7 pers • kookhoek met wasmachine en 
vaatwasmachine • badkamer (bad, wastafel, 
wc) • aparte wc • slaapkamer met tweeper-
soonsbed • slaapkamer met stapelbed 2+1

TypE D
“Galion” (S1)
6/8 pers • open haard • kookhoek met oven-
combi, wasmachine en vaatwasmachine • 
badkamer (bad, wastafel) • douche en wc • 
aparte wc • 3 slaapkamers (2 tweepersoons-
bedden en 2 éénpersoonsbedden) • eigen 
barbecue

HUUrvoorwaarden
 �Weekverhuring van zaterdag tussen 15.00 

uur en 20.00 uur tot zaterdag 10.00 uur

verrekening op factUUr
 �Waarborg: 125 € (1ste week) + 50 € (per 

bijkomende week)

verrekening op de waarBorg 
 �Elektriciteitsverbruik (0,20 €/kWh)
 �Waterverbruik (5 €/m3)
 �Opgelet: bij de kostenverrekening voor het 

water- en elektriciteitsverbruik wordt rekening 
gehouden met de aanpassing van de tarieven 
door de distributiemaatschappij 

 �Kosten voor eventuele beschadiging, ver-
lies of bijkomend onderhoud
Eventueel bijkomend onderhoud • vakantie-
woning 1 slaapkamer 75 € • vakantiewoning 
2 of 3 slaapkamers 100 €

 �De kostenverrekening op de waarborg 
gebeurt na het verblijf. Het resterende bedrag 
wordt teruggestort en het te weinig betaalde 
bedrag wordt aangerekend

diverse
 �Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te 

brengen
 �Eindreiniging en telleropname door de 

huurders
 �Controle vóór vertrek door de verantwoor-

delijke in het bijzijn van de klant is mogelijk na 
afspraak. Zonder deze controle en indien de 
vakantiewoning niet in correcte staat wordt 
achtergelaten, zal de huurder verantwoorde-
lijk gesteld worden.

 �Kinderbed (tot max 2 jaar) gratis - te ver-
melden bij inschrijving

 �Huisdieren niet toegelaten (bij overtreding 
boete 12 €/dag per huisdier en dit voor de 
volledige huurperiode)



QuillanQuillan
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VakantiedorP  
“résidence de L’esPinet”
faciliteiten
Openlucht en overdekt zwembad • sport-
terreinen (volley, basket, tennis) • pingpong 
• speeltuin • wellness-center met schoon-
heidsinstituut (mits betaling) • meer met 
aangelegd strand • bar • restaurant • snack 
• bakkerij • feestzaal • wassalon • draadloos 
internet (betalend) 

gratis animatie
 �Extra tijdens de zomervakantie

Begeleide wandeltochten • uitgestippelde fiet-
stochten • dansavonden • karaoke • tropische 
party rond het zwembad • thema-avonden • 
wijndegustaties • avond-shows

 �Gratis kinder- en jongerenanimatie 
(monitoren spreken Nederlands)

 �paasvakantie en zomervakantie
Babyclub (18 maanden - 3 jaar) (gratis)
Miniclub (4 – 6 jaar)
Maxiclub (7 - 9 jaar)
Rakiclub (10 - 12 jaar)
Teenyclub (13 - 15 jaar)
Adoclub (+16 jaar)

 �Juni en september
Enkel baby- en miniclub

avontUUrlijke sporten mits Betaling
Rafting • hydrospeed • canyoning • kayak • 
avonturenpark • paintball • quad • paard- en 
poneyrijden • huur mountainbikes

accommodatie 
Betalend internet en extra bed mogelijk mits 
toeslag in alle types behalve in T1

TypE 1: Studio met airco • 2 tot 4 pers • 27 m² 
• gelijkvloers met tuin of verdiep met groot 
zuidelijk terras van 8 m² met zonnewering 
• badkamer met ligbad en lavabo • apart 
toilet • frigo • tv • 1 tweepersoonsbed of 2 
éénpersoonsbedden • 2 uitklapbare éénper-
soonsbedden

afstand: ± 1 200 km van BrUssel

Het vakantiedorp “Residence de L’Espinet” 
op 320 m hoogte, gerund door Vlamingen, 
is een echte groene oase in Katharenland, 
ingebed tussen de wijngaarden in de boven-
vallei van de Aude. Vanuit Quillan kunt u alle 
windstreken uit op zoek naar een frisse duik, 
een historisch stadje of een onvolprezen 
wijntje. De ruime bungalows op de zuidelijk 
beschutte bergrug bieden sportliefhebbers 
en fans van Zuid-Frankrjik alle troeven voor 
een zonzalige vakantie.

De Aude is genoemd naar de rivier de 
Aude, die kronkelend zijn weg baant van 
de pyreneeën naar de Middellandse Zee. 
De streek puilt uit van de bezienswaar-
digheden. De streek is bezaaid met de 
zogenaamde “katharenburchten”, vandaar 
dat dit gebied ook wel “pays Cathare” 
genoemd wordt. 

Uitstappen in de aUde 
Ax-les-Thermes: pittoresk bergstadje met 
helende sulferbronnen • Carcassonne: groot-
ste middelleeuwse omwalde stad van Europa 
• Katharenkastelen: Puivert, Montségur, 
Peyrepertuse, Quéribus en Puilaurens • 
kloosters van St Hilaire, Alet-les-Bains en 
Saint-Papoul • schitterende kloven: Gorges 
de Galamus, Défilé de Pierre-Lys en Gorges 
St Jaumes • Andorra: taksvrije ministaat in 
de Pyreneeën • in de winter: skiën in de 
Pyreneeën en “raquet”-wandelingen

frankrijk ∙ aUDe

TypE 2: Villa • 2 tot 4 pers • 45 m² • woon-
kamer met zetelbed • ingerichte keuken • 
slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden en 
plooibed • badkamer met bad, lavabo en wc

TypE 3 STANDAArD: Villa op gelijkvloers • 4 
tot 5 pers • 45 m² • woonkamer met zetelbed 
• ingerichte keuken • slaapkamer met twee-
persoonsbed • slaapkamer met stapelbed 
of 2 éénpersoonsbedden • badkamer met 
ligbad of douche, lavabo en toilet

TypE 4 STANDAArD: Villa • 6 tot 7 pers • 
75 m² 
Gelijkvloers • grote woonkamer met zetelbed 
• ingerichte keuken • slaapkamer met twee-
persoonsbed • badkamer met bad of douche 
en lavabo en wc 
Verdiep • 2 slaapkamers met 2 éénpersoons-
bedden

TypE 4 COMFOrT: Villa • 6 tot 7 pers • 75 m² 
Gelijkvloers • ruime woonkamer met zetelbed 
• ingerichte keuken • slaapkamer met twee-
persoonsbed • badkamer op gelijkvloers en 
badkamer op verdiep met ligbad of douche 
en lavabo • 2 toiletten 
Verdiep • 2 slaapkamers met 2 éénpersoons-
bedden of stapelbedden

AllE luxE TypES beschikken over gezellige 
woonkamer met open haard, airco in woon-
kamer en slaapkamers, tv, cd-speler, keuken 
met vaatwasser, microgolf met grill, prachtig 
gedeeltelijk overdekt terras met tuinmeubels 
Opgemaakte bedden bij aankomst vanaf 7 
nachten 
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Huurprijzen per overnachting en per woning
periode T1 T2 T3S T4S T4C T2l T3l T4l T4lp

01/01 - 01/07 68 96 103 132 142 128 157 173 199
01/07 - 31/08 97 146 162 206 225 197 265 305 329
31/08 - 31/12 68 96 103 132 142 128 157 173 199

Maaltijdsupplement per dag*
 Volpension Halfpension Avondmaal Ontbijt
Volwassene 45,00 29,50 20,00 11,00
Kind geboren 2006 - 2013               25,00 16,50 10,00 8,00
Kind geboren 2014 - 2017               gratis gratis gratis gratis

* Bovenstaande prijzen maaltijdsupplement zijn enkel geldig  
voor min. 7 opeenvolgende nachten

Supplement éénmalige maaltijd
Avondmaal volwassene 21,50 € • kind (geboren 2006 - 2013) 10 €

Middagmaal volwassene 15,90 € • kind (geboren 2006 - 2013) 10 €

Ontbijt volwassene 11 € • kind (geboren 2006 - 2013) 8 €

frankrijk ∙ aUDe

TypE 2 luxE: Villa op gelijkvloers • 60 m² 
• 2 tot 4 pers • woonkamer met plooibed • 
ingerichte keuken • slaapkamer met 2 één-
persoonsbedden en neerklapbaar bed voor  
1 pers • badkamer met bad of douche • aparte wc 

TypE 3 luxE: Villa op gelijkvloers • 4 tot 5 
pers • 80 m² • ruime woonkamer met open 
haard • tv • cd-speler • ingerichte keuken 
• slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden • 
slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden en 
neerklapbed voor 1 pers • 2 badkamers met 
ligbad of douche en lavabo • aparte toiletten

TypE 4 luxE: Villa op gelijkvloers • 6 tot 7 
pers • 100 m² • ruime woonkamer met open 
haard • tv • cd-speler • ingerichte keuken • 
2 slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden 
• slaapkamer met éénpersoonsbedden en 
neerklapbed voor 1 pers • badkamer met 
ligbad of douche • 2 toiletten 

TypE 4 luxE pluS: Villa op gelijkvloers •  
125 m² • 7 tot 8 pers • ruimere aparte woon-
kamer met open haard • ingerichte keuken 
• 3 slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden 
(waarvan 2 met neerklapbed voor 1 pers) • 
2 badkamers met bad of douche (waarvan 1 
met wc) • aparte wc 

HUUrvoorwaarden
 �Verhuring minimum 7 nachten
 �Aankomst en vertrek alle dagen mogelijk 

• aankomst vanaf 16.00 uur tot 10.00 uur op 
de vertrekdag - de faciliteiten kunnen de 
hele aankomst- en vertrekdag benut worden

verrekening op de factUUr
 �Voorkeurligging 30 €/woning

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 230 € die na het eind van uw 

verblijf wordt teruggegeven (bij vertrek tij-
dens onthaal) of teruggestuurd (buiten de 
openingsuren van het onthaal) mits er geen 
bijkomende kosten zijn (verlies, schade of 
bijkomend onderhoud)

 �Eindreiniging op verzoek door het domein
 �Tarieven per woning (behalve keuken-

blok): T1 - 33 € • T2, T2 Lux en T3 - 54 € • 
T4S, T4C en T3 Lux - 75 € • T4 Lux en T4 Lux 
Plus - 95 € • tarief keuken: 35 € 

 �Opgelet schoonmaak verplicht te betalen, 
indien huisdier en bij vertrek buiten openings-
uren onthaal 

 �Verblijfstaksen
0,70 €/pers vanaf 18 jaar (tarief 2016)

 �Elektriciteitsverbruik inbegrepen
 �Hotelservice 16,50 €/nacht/pers

 �Bad- en keukenlinnen evt te huur - 7 €/pers
 �lakens - 9 €/pers
 �Opgemaakte bedden bij aankomst 15 €/

pers (lakens inbegrepen) - gratis in alle types 
luxe vanaf 7 nachten

 �Tv enkel in alle studio's en types luxe
 �Kinderbed 2 €/nacht
 �Kinderstoel 1,50 €/nacht
 �Huisdieren toegelaten: 4,50 €/nacht/huis-

dier (eindreiniging verplicht)

diverse
 �Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te  

brengen - evt te huur ter plaatse
 �Waterverbruik inbegrepen
 �Eindreiniging door de huurders (enkel 

indien ver trek tijdens de openingsuren van de  
receptie)

 �Annulatievoorwaarden bij annulering 
meer dan 60 dagen voor afreis: 7% van de 
huursom (minimum 75 €) - overige voorwaar-
den op aanvraag

aanBIeDIngen 

(enkel geldig op huurprijzen)

early bird zomer 2017

Reservatie voor 15/03/2017 -15%

Reservatie tussen 16/03/2017 en 15/04/2017 -10%

Promo seizoenseinde - cumuleerbaar met early bird

Verblijf van 20/08/2017 tot 31/08/2017

Verblijf 9 nachten = 7 nachten betalen

Verblijf 12 nachten = 9 nachten betalen

Promo Pasen - niet cumuleerbaar

14 overnachtingen = 7 betalen

Blijvende promoties (buiten Pasen en zomervakantie)

Verblijf 7 nachten = 5 nachten betalen

Verblijf 14 nachten = 9 nachten betalen

Verblijf 21 nachten = 12 nachten betalen



Roquebrune-sur-ArgensRoquebrune-sur-Argens
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Het aangename klimaat en bijna honderd kilometer strand, afgewisseld met baaien, 
mondaine badplaatsen, kunstenaarsdorpjes en nog veel meer, lokken ieder jaar vele 
toeristen naar de Côte d’Azur. De wilde natuur van het bergachtige hinterland van de 
Var met tal van kleine dorpjes met smalle hellende straten, is dan weer meer in trek bij 
de romantische en sportieve genieters. 

Uitstappen var en côte d’azUr
Fréjus en Fréjus-Plage (middeleeuws centrum en zandstranden) • Saint-Raphaël (badplaats 
en Corniche de l’Estérel) • Sainte Maxime (badstad, jachthaven en promenade) • Saint 
Tropez (panoramisch wandelpad langsheen de kust tussen Saint Tropez en La Croix Valmer) • 
Draguignan (Gorges du Verdon) • Cannes (luxueuze badplaats, filmfestival) 

afstand: ± 1130 km van BrUssel

Roquebrune-sur-Argens bevindt zich op 
slechts 10 km van de kust, tussen Fréjus en 
Sainte Maxime. De rijke geschiedenis vindt 
haar oorsprong aan de voet van de roodbrui-
ne rots, waarnaar het stadje genoemd is. De 
ligging, tussen het “Massif des Maures” en 
het “Massif de l’Estérel”, maakt van dit pit-
toreske plaatsje een uitstekend vertrekpunt 
voor prachtige uitstappen in de schilderach-
tige natuur. Drukteminnaars kunnen dan weer 
in de mondaine badsteden als Saint Raphaël 
en Sainte Maxime terecht. 

casteL domaine de La 
Bergerie*****

sport en ontspanning 
(volgens programma)
Aquapark met openluchtzwembad verwarmd 
buiten hoogseizoen en overdekt zwembad 
(01/04 tot 31/10) • sauna en hammam (gratis) 
• tennis • boogschieten • tornooien (ping-
pong, tennis, basket, ...) • minigolf (gratis) 
• begeleide mountainbiketochten (gratis) 
• wandeltochten • fitness • beauty cen-
ter • voorstellingen • cabaret • karaoke •  
filmavond,…  
Kinderclubs (volgens programma)
“les Tout petits” (mits betaling) 18 maanden 
tot 3 jaar
Mini Club 3 tot 12 jaar (01/04 tot 15/09)
Water- of landspelletjes, diverse ateliers, 
minigolf, initiatie tennis, rolschaatsen, boog-
schieten, voorstellingen, natuurwandelingen, 
picknick, kermis,...
Miniboerderij met pony’s en ezels ...
Club Ados 13 tot 18 jaar
Sporttornooien, groepsuitstappen, voorstel-
lingen,…

frankrijk ∙ Var



Huurprijzen per dag/week (mobilhomes 0 tot 5 jaar)
periode 4 Cottage 4 Cottage Espace

4/5 Cottage
4/6 Cottage Espace

6 Cottage 6 Cottage Espace

dag week dag week dag week dag week
01/03 - 01/04 69,50 486,50 72,50 507,50 77,00 539,00 87,00 609,00
01/04 - 10/06 75,00 525,00 78,00 546,00 82,50 577,50 94,00 658,00
10/06 - 08/07 93,00 651,00 97,50 682,50 102,50 717,50 118,00 826,00
08/07 - 15/07 146,00 1.022,00 151,50 1.060,50 160,50 1.123,50 183,50 1.284,50
15/07 - 29/07 177,50 1.242,50 184,50 1.291,50 196,00 1.372,00 224,00 1.568,00
29/07 - 26/08 192,50 1.347,50 201,00 1.407,00 211,50 1.480,50 243,00 1.701,00
26/08 - 02/09 146,00 1.022,00 151,50 1.060,50 160,50 1.123,50 183,50 1.284,50
02/09 - 16/09 93,00 651,00 97,50 682,50 102,50 717,50 118,00 826,00
16/09 - 11/10 75,00 525,00 78,00 546,00 82,50 577,50 94,00 658,00
11/10 - 01/11 69,50 486,50 72,50 507,50 77,00 539,00 87,00 609,00
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faciliteiten
Restaurant-pizzeria (01/04 tot 10/10) • bar • 
amfitheater • verkoop voedingswaren van 
01/04 tot 10/10 (algemene voeding, vlees, 
verse producten, brood, pers) • snack aan het 
zwembad (01/04 tot 15/09) • wasmachines (met 
droogkast) • discotheek in juli en augustus  

accommodatie 
GAMMA MOBilHOMES “COTTAGE”
nieuwe generatie (0 tot 5 jaar), functioneel en 
comfortabel
Binneninrichting: ingerichte keuken (frigo, 
kookplaat op gas, microgolfoven, servies en 
bestek, kookgerei, koffiezetapparaat) • salon 
• badkamer • wc • 2 of 3 slaapkamers • bed-
dengoed (hoofdkussens en dekbedden) 
Buitenaccommodatie: betegeld overdekt 
terras of houten terras • tuin met private 
staanplaats voor de auto • tuinmeubels (tafel, 
stoelen en ligzetels) 

COTTAGE • 22 tot 34 m² 
4 cottage van 22 m² tot 28 m² • 4/5 cottage 
van 29 tot 34 m² met zetelbed in salon • 6 
cottage van 32 m² met 3de slaapkamer met 
2 éénpersoonsbedden • salon • ingerichte 
keuken • in alle types 1 slaapkamer met 
tweepersoonsbed van 1,40 m + 1 slaapka-
mer met 2 éénpersoonsbedden 

COTTAGE ESpACE • 32 tot 40 m² 
4 cottage espace van 32 tot 40 m² •  
4/6 en 6 cottage espace van 34 m² en 40 m² 
idem model « cottage » • tweepersoonsbed-
den van 1,60 m – enkele bedden van 1,40 m 

HUUrvoorwaarden
Verhuring van zaterdag of woensdag vanaf 
15.00 uur tot zaterdag of woensdag voor 
10.00 uur • minimum verhuur 7 dagen van 
10/06 tot 09/09 

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 300 € d.m.v. kredietkaart die 

na uw verblijf wordt ingehouden enkel in 
geval van schade of onvoldoende onder-
houd 

 �Eindschoonmaak 75 € indien gewenst 
of indien het logement niet in goede staat 
wordt vrijgegeven

 �Huurformules: kinderbed of kinderstoel  
25 €/week • bedlinnen: tweepersoonsbed  
17,50 € of éénpersoonsbed 15,50 €/week • 
handdoekenkit 8 €/pers/week • brandkast 
20 €/week • barbecue op gas of tv te huur 
in de winkel

 �Airco op aanvraag volgens beschikbaar-
heid : 84 €/week of 12 €/nacht van 10/06 tot 
02/09 • 35 €/week of 5 €/nacht van 01/03 
tot 10/06 en van 02/09 tot 31/10

 �Huisdieren gratis toegelaten buiten 
hoogseizoen • mits betaling van 01/07 tot 
31/08 • 6 €/dag/huisdier (+15 kg) of 4 €/
dag/huisdier (-15 kg)

diverse
 �Water-, gas- en elektriciteitsverbruik 

inbegrepen
 �Bed-, bad- en keukenlinnen mee te 

brengen 
 �Verblijfstaksen inbegrepen 
 �Eindschoonmaak ten laste van de huurder
 �parking voor 2 auto’s inbegrepen

 �Toegang tot faciliteiten en animatie  
inbegrepen behalve indien apart vermeld 

 �Specifieke annuleringsvoorwaarden
Annulering tot 31 dagen voor vertrek 30 % 
kosten
Annulering minder dan 31 dagen voor vertrek 
100 % kosten 



GondrinGondrin

 2017 - 2524  -  2017

Gascogne is één van de meest charman-
te streken van Frankrijk. De Gers, in het 
hart van het legendarische Gascogne, is 
fier op haar d’Artagnan, de beroemdste 
van de Musketiers, haar wereldberoemde 
Armagnac en haar glooiende landschap 
dat aan Toscanië herinnert. Maar de Gers 
in Gascogne is ook een land dat openstaat 
om ontdekt te worden en om van te hou-
den.

Uitstappen in de gers
Auch: hoofdstad van Gascogne, kathedraal, 
toren, middeleeuwse straatjes • “bastides” 
van Fources en Montréal • Cassaigne: kas-
teel • Séviac: gallo-romeinse villa • Flaran: 
Cistercienzer abdij • Larressingle: versterkte 
stad (13de eeuw) • Valence sur Baïse: kalme 
site aan de oevers van de Baïse • typi-
sche boerderijen, vetmesterij van eenden en 
degustatie bij de producent (armagnac, floc, 
foie gras...)

afstand: ± 1065 km van BrUssel

Gondrin in de streek van Armagnac is een 
aangenaam dorpje van een duizendtal inwo-
ners met tal van sporen uit het verleden zoals 
vakwerkhuizen, een oude wasplaats en het 
sanctuarium van Tonneteau. Bovendien bie-
den het prachtige bos met eiken en kastanje-
bomen en de rivieren in de omgeving, tal van 
ontspanningsmogelijkheden. Op 15 augus-
tus zijn vooral het schitterende vuurwerk en 
de plaatselijke feesten niet te missen. U vindt 
er allerlei handelszaken, een apotheek en 
dokterskabinet evenals een markt met streek-
producten. De gastronomie van de Gers is 
niet te versmaden. 

“domaine Le PardaiLLan” 
ViLLage de Vacances

Gelegen tussen Condom en Eauze op 300 m 
van het dorpje Gondrin. Le Pardaillan is 
een site van 3 hectaren in het hartje van de 
Armagnac, nabij het openluchtcentrum met 
watervlakte. U zal er van een familiale sfeer, 
de animatie van een club en culturele en gas-
tronomische activiteiten kunnen genieten. 

sport en ontspanning 
Kikkerbad • solarium met ligzetels • verneve-
laar • speelplaats voor kinderen met glijbaan 
• schommel • kindervoormiddagen (knut-
sel- activiteiten ...) • volley • tennis • kano • 
paardrijden • mountainbike • boogschieten 
• pingpong • wandeltochten • petanque- en 
kegelwedstrijden • thema-avonden (paella, 
cassoulet, grillade) • dansavonden
Op 2 minuten te voet: gratis toegang tot een 
recreatiezone met bad van 80m diameter, 
springplank, glijbanen, kinderbad, speelwei-
de, trampoline van 01/07 tot 31/08 (te betalen 
buiten het seizoen).

faciliteiten
Restaurant • pizzeria • ijsjes • snack bar • 
meeneemschotels • regionale producten • 
brood en croissants • wasmachines • droog-
kasten • speelzaal • biljart • internetaanslui-
ting en WIFI op terras van de bar

accommodatie 
MOBilHOME 4 pErS
Max 4 pers • 21 m² • ingerichte keuken • 
kamer met tweepersoonsbed • kamer met 2 
éénpersoonsbedden • badkamer met dou-
che • wc • terras met tuinsalon en parasol

moBilhomE 6 pErS
Max 6 pers • 24 m² • ingerichte keuken • 
kamer met tweepersoonsbed • kamer met 2 
éénpersoonsbedden • zithoek met zetelbed 
• badkamer met douche • wc • terras met 
tuinsalon en parasol

CHAlET OriGAN
speciaal “beperkte mobiliteit”
Max 4 pers • 48 m² • ingerichte keuken (frigo 
en microgolfoven) • kamer met dubbel bed • 
kamer met stapelbed • badkamer met dou-
che, lavabo en aangepaste wc • barbecue • 
overdekt terras • tuinsalon

CHAlET FABrE “très grand confort” (4 p) 
Max 4 pers • 41 m² • ingerichte keuken met 
huishoudapparaten, frigo, microgolfoven, 
afwasmachine • kamer met dubbel bed • 
kamer met 2 éénpersoonsbedden • badka-
mer met douche • wc • barbecue • overdekt 
terras • tuinsalon

BuNGAlOW TiTOM 
Max 5 pers • 31 m² • ingerichte keuken • 
kamer met dubbel bed • kamer met één-
persoonsbed en stapelbed • badkamer met 
douche, lavabo en wc • overdekt terras • 
tuinsalon

CHAlET MOrEA en CluB - “grand confort” 
Max 5 pers • 37 m² • ingerichte keuken (frigo 
en microgolfoven) • kamer met dubbel bed 
• kamer met éénpersoonsbed en stapelbed 
• badkamer met douche en lavabo • aparte 
wc • barbecue • overdekt terras • tuinsalon

frankrijk ∙ gers
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Huurprijzen per week
periode Mobilhome

4 pers
Mobilhome

6 pers
Origan
4 pers

Fabre
4 pers

Titom
5 pers

Morea/Club
5 pers

Cottage
6 pers

Vanille
6 pers

Fabre
6 pers

CHAlET COTTAGE 
Max 6 pers • 35 m² • ingerichte keuken (frigo 
en microgolfoven) • kamer met dubbel bed • 
kamer met tweepersoonsbed en stapelbed • 
badkamer met douche, lavabo en wc • over-
dekt terras • tuinsalon

CHAlET VANillE - “grand confort” 
Max 6 pers • 48 m² • ingerichte keuken (frigo 
en microgolfoven) • kamer met dubbel bed • 
10 kamer met 2 éénpersoonsbedden • kamer 
met stapelbed • badkamer met douche en 
lavabo • aparte wc • barbecue • overdekt 
terras • tuinsalon

CHAlET FABrE “très grand confort” (6 p)
Max 6 pers • 46 m² • ingerichte keuken met 
huishoudapparaten, frigo, microgolfoven • 
kamer met dubbel bed • kamer met 2 één-
persoonsbedden • kamer met stapelbed • 
badkamer met douche • barbecue • over-
dekt terras • tuinsalon

HUUrvoorwaarden
 �Weekverhuring van zaterdag vanaf 15.00 

uur tot zaterdag voor 10.00 uur 
 �Andere aankomst- en vertrekdagen 

mogelijk tussen 29/04 en 03/06 en tussen 
16/09 en 30/09

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 300 € die wordt teruggegeven 

na inventaris en inspectie  �Eindschoonmaak 50 €/periode die wordt 
teruggegeven indien het logement in goede 
staat wordt vrijgegeven

 �Verblijfstaksen ca 0,35 €/dag/pers vanaf  
18 jaar (tarief 2016) 

 �Bedlinnen: wegwerplakens te koop (5 € 
per set)

 �Kinderstoel en kinderbed te huur - 25 €/
week (waarborg 100 €) 

 �Huisdieren toegelaten 25 €/week van 
03/06 tot 02/09 - andere periodes huisdier 
gratis - bijgewerkte vaccinatiekaart verplicht

diverse
 �Bed-, bad en keukenlinnen mee te bren-

gen
 �Water-, gas- en elektriciteitsverbruik 

inbegrepen 
 �Eindschoonmaak door de huurders

Data en prijzen onder voorbehoud van 
wijziging

Vraag de tarieven via info@pollen.be

frankrijk ∙ gers



Saint-Donat-sur-HerbasseSaint-Donat-sur-Herbasse
Huurprijzen per chalet

periode
Week

(basis 3-4-4)
J/M/E

Extra nacht
(basis 3-4-4)

J/M/E

Extra pers
(nacht)
J/M/E

30/03 - 03/06 285/299/339 41/44/48 7/8/9
03/06 - 01/07 375/399/469 53/58/67 7/8/9
01/07 - 19/08 495/549/599 70/78/85 7/8/9
19/08 - 26/08 375/399/469 53/58/67 7/8/9
26/08 - 01/11 285/299/339 41/44/48 7/8/9
prOMOTiE : -5% op de tweede week
Kinderen tot 2 jaar gratis indien  
kinderbed meegebracht

26  -  2017  2017 - 27

De Drôme, een deel van de regio rhône-Alpes langs de Ardèche, de isère en de Vaucluse. 
u wordt tegelijk ondergedompeld in de Mediterrane sfeer en in het landschap van de 
Vooralpen. Deze uitzonderlijke diversiteit is het gevolg van de samenvloeiing tussen de 
Dauphiné en de provence. Vergeet niet, weg van de drukke wegen, één van de aange-
geven tochten te volgen, zoals de wijnroute, de olijfbomenroute, de sacrale route, de 
lavendelroute of de wegen in de Vercors, die u doorheen het kalkgebergte met stijle rotsen 
en diepe inkepingen, smalle dalen en met bloemen bedekte plateaus voeren... adembene-
mend. De Drôme is gastvrij en zal u zeker bekoren.

Uitstappen in de drôme
St-Donat-sur-l’Herbasse: “Parc Animodou” • 13 uitgestippelde wandelwegen vanaf of nabij Le 
Lac de Champos • Hauterives: “Palais idéal du Facteur Cheval” • Romans: “Musée International 
de la chaussure” • Hostun: “Le Monde merveilleux des lutins” • historisch patrimonium • talrijke 
culturele, ludieke en sportieve manifestaties het hele jaar door • natuurreservaat van de Vercors: 
mogelijkheid tot bergbeklimmen en wildwatersporten 
Montélimar: oude stadskern, “château des Adhémar”, “nougaterie Soubeyran” • Dieulefit: 
“La Maison de la Terre” (keramiek) • Donzère: “Musée provençal des Arts & Traditions 
populaires” • Grignan: rijke architecturale en historische erfenis (kasteel van de “Marquise 
de Sévigné”) • Le Poët-Laval: een der mooiste hooggelegen dorpen van Frankrijk • Nyons: 
“Jardin des arômes” en “Musée de l’olivier” • de hooggelegen dorpen van de Tricastin: La 
Garde Adhémar, St Restitut, Suze-la-Rousse • St Paul-Trois-Châteaux: “Maison de la truffe et 
du Tricastin” • “Les Baronnies” bergengtes en valleien van St Auban-sur-l’Ouzève, Saint May, 
Rochebrune en Montbrun • Pierrelatte: “La ferme aux crocodiles” • St Ferréol: bergengtes 
“Le défilé des Trente Pas”

frankrijk ∙ DrôMe

afstand: ± 750 km van BrUssel

“domaine du Lac de chamPos”
Deze vakantiebestemming in het hart van de 
“Drôme des Collines” ligt op slechts 25 km 
van het natuurreservaat de Vercors en omvat 
een mooi domein van 40 ha aan de oevers 
van het meer “Le Lac de Champos” van 9 ha. 
Het is een ideale bestemming voor gezinnen 
die een beetje animatie op prijs stellen. 

faciliteiten
Volleybalterrein • petanque • ping-pong • 
speeltuigen voor kinderen • tennis • aankoop-
gelegenheid brood • snackbar • bar en anima-
tiezaal • waterglijbaan mits betaling • trapbo-
ten mits betaling • bewaakte zwemzone (juli en 
augustus) • avondanimatie • gratis sportanima-
tie met gediplomeerde monitoren (inschrijving 
volgens leeftijd en beschikbaarheid) • wasma-
chines • gratis WIFI aan het onthaal in juli en 
augustus 

accommodatie
Woonkamer met zetelbed voor 2 pers en 
eethoek • ingerichte keuken • slaapkamer 
met tweepersoonsbed • slaapkamer met 
stapelbedden • badkamer met douche en 
wastafel • aparte wc • overdekt terras met 
tuintafel en banken (M + E) • mogelijkheid 
om een kinderbed bij te plaatsen in de living

MiMOSA TypE “M”
13 alleenstaande chalets • max 4/6 pers • 40 
m² waarvan 10 m² overdekt terras 

EDElWEiSS TypE “E”
6 alleenstaande chalets • ruimer en luxueuzer 
ingericht dan type Mimosa • tv • max 6 pers 
• 40 m² waarvan 6 m² overdekt terras

JONquillE TypE “J”
2 chalets voor 3/4 pers toegankelijk voor 
mindervaliden • 30 m² waarvan 5 m² overdekt 
terras • slaapkamer met tweepersoonsbed 
en stapelbed voor 1 pers • slaapkamer met 
éénpersoonsbed • badkamer met douche, 
lavabo en wc • terras met tuintafel en stoelen

HUUrvoorwaarden
 �Verhuring chalets mogelijk van 30/03 tot 01/11
 �Camping caravaning van 22/04 tot 03/09 (prij-

zen op verzoek)
 �Weekverhuring van zaterdag vanaf 16.00 uur 

tot zaterdag vanaf 10.00 uur

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 225 € (30 € inbegrepen ingeval 

van onvoldoende onderhoud)
 �Toegangsbadge 15 € (terugbetaald na 

teruggave)
 �Verblijfstaksen 0,40 €/pers/nacht vanaf 18 

jaar
 �Kinderbed 25 €/week en 3 €/extra nacht 

(op aanvraag bij reservatie)
 �Huisdieren toegelaten op aanvraag 15 € /

week of 3 €/nacht per huisdier
 �Bijkomend voertuig naast de chalet 3 €/

nacht
 �Wifi aan de chalet 4 €/24 uur en 20 €/week 

van 30/03 tot 01/11

diverse
 �Water- en elektriciteitsverbruik inbegre-

pen
 �Bed-, bad- en keukenlinnen mee te bren-

gen - wegwerplakens te koop aan 25 €/chalet
 �Eindreiniging ten laste van de huurders
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In het hart van de “Jardin de Ségala” te Sénaillac Latronquière, in de buurt van “Lac du Tolerme” (38 ha), 
bieden wij 6 woningen aan. “Lac du Tolerme” biedt zwem- en visgelegenheid en er is ook een speeltuin.

lE FOurNiOl  
rEF Gr2324V
Max 4 pers • 78 m² • Gîtes de 
France “3 épis” • gelijkvloers 
met woonkeuken (microgolfoven, 
vaatwas-machine, wasmachine) 
met salon en open haard • ver-
diep • slaapkamer met tweeper-
soonsbed • slaapkamer met 2 
éénpersoonsbedden • badkamer 
met bad • aparte wc • kinderbed 
op aanvraag • tv • centrale ver-
warming • terras en grasveld met 
tuinmeubels en ligzetels • barbe-
cue • Lac du Tolerme op 200 m

lES piEDS DANS l’EAu  
rEF Gr1554V
Max 8 pers • karaktervolle vrij-
staande gîte aan het Lac du 
Tolerme • 117 m² • Gîtes de 
France “3 épis” • gelijkvloers 
met woonkamer • tv • kookhoek 
(microgolfoven, oven, kookplaat, 
afwasmachine, koelkast, diep-
vries) • wasplaats met wasma-
chine en droogkast • slaapkamer 
met 2 éénpersoonsbedden • 
badkamer met douche en wc 
Verdiep met 2 slaapkamers met 
tweepersoonsbed • slaapkamer 
met 2 éénpersoonsbedden • kin-
derbed en kinderstoel op aan-
vraag • badkamer met bad • 
aparte wc • ontspanningshoek • 
centrale verwarming op gas
Buitenaccommodatie : niet 
omheind terrein • gemeenschap-
pelijke tuin • tuinmeubels • afge-
sloten balkonterras • afgesloten 
terras • parking • barbecue • vis-
sersbootje • ping-pong • meer 
• bewaakte zwemzone op 100 m

lES ANNéES 30 
rEF Gr1539V
Max 3 pers • vrijstaande gerestau-
reerde woning uit de jaren ’30 • 
aan het Lac du Tolerme • 59 m² • 
Gîtes de France “3 épis” • gelijk-
vloers met eetkamer • salon • 
haardvuur • tv • kookhoek (micro-
golfoven, oven, kookplaat, afwas-
machine, wasmachine, koelkast, 
diepvries) • aparte wc 
Verdiep met slaapkamer met 
tweepersoonsbed • slaapkamer 
met éénpersoonsbed • kinderbed 
op aanvraag • badkamer met dou-
che • centrale verwarming op gas
Buitenaccommodatie : niet 
omheind terrein • aparte tuin • 
tuinmeubels • balkonterras • ter-
ras • parking • barbecue • ping-
pong • meer • bewaakte zwemzo-
ne op 100 m

HUUrvoorwaarden
 �Weekverhuring van zaterdag 

vanaf 16.00 uur tot zaterdag voor 
10.00 uur

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg Sénaillac 150 € 
 �Verblijfstaksen ca 0,77€/

nacht/pers vanaf 18 jaar
 �Electriciteitsverbruik 56 kWh/

week inbegrepen (meerverbruik 
volgens meterstanden) 

 �Gasverbruik Sénaillac 3 m3/
dag inbegrepen (meerverbruik 
volgens meterstanden)

 �Eindreiniging indien gewenst  
• 40 € (Sénaillac LF en A30) • 60 € 
(Sénaillac PDE)

diverse
 �Toegang Lac du Tolerme  

gratis toegang
 �Bed-, bad- en keukenlinnen 

zelf mee te brengen • evt opge-

maakte bedden bij aankomst 
12 €/bed/week - evt handdoe-
ken te huur (3 €/pers)

 �Waterverbruik inbegrepen
 �Gasverbruik 3 m3/dag inbegre-

pen
 �roeiboot huur 50 €/week
 �Eindreiniging door de huurders
 �Huisdieren toegelaten
 �Annulatievoorwaarden op 

aanvraag

*tijdens hoogseizoen

lOT •  Le Metayer - max 2 pers 

vanaf 450 €/week*

 •   Le Presbytère - max 8 pers 

vanaf 650 €/week*

 •  Le Sécadou - max 5 pers 

vanaf 475 €/week*

meer woningen op

www.pollen.be

FrankrIjk- LOT

Huurprijzen per week 
periode les pieds dans l’Eau

Gr1554V
les Années 30

Gr1539V
le Fourniol
Gr2324V

07/01 - 01/04  375 225 215
01/04 - 08/07  500 275 260
08/07 - 02/09  900 475 460
02/09 - 04/11  500 275 260
04/11 - 23/12  375 225 215
23/12 - 30/12 500 275 260

frankrijk ∙ LOt

Sénaillac LatronquièreSénaillac Latronquièrerocamadour en Saint-Cirq-
lapopie behoren tot de 
mooiste dorpen van Frankrijk: 
stenen sites, leunend tegen een 
rotswand en met daken die 
zacht naar de rivier afhellen. 
in de lot zijn de sites en land-
schappen volledig afgestemd 
op de levenskwaliteit. Het zijn 
de wijngaarden van Cahors 
die de meanders van de lot 
afboorden, de stenen muurtjes 
die de horizon van de kalkpla-
teaus volgen, de oevers van de 
Dordogne worden omzoomd 
door versterkte burchten, de 
renaissance gevels van Figeac 
of zelfs de intacte emotie van 
de eerste mens in de grot van 
pech-Merle. Naast kunst en fes-
tivals kan de lot zich ook pro-
fileren in de gastronomie van 
de quercy: saffraan, truffels en 
...de “cabécou”

afstand: BrUssel - 
rocamadoUr ± 850 km

Uitstappen in de lot
Cahors: “Pont Valentré”, Hotel 
van Roaldes, kathedraal, Mont 
St Cyr • Figeac: geboortehuis 
van Champollion (museum 
Egyptische kunst), Notre Dame 
du Puy, Maison du Griffon, 
kasteel van Balène, rue E. Zola 
(mooie gevels) • Gourdon: 
overblijfselen van de Romeinse 
vesting (panorama), grot van 
Cougnac • Gouffre de Padirac 
(boottocht op ondergrondse 
rivier) • Rocamadour: midde-
leeuwse stad, roofvogelshows, 
apen • Saint-Cirq-Lapopie: oude 
steegjes en fraaie oude huizen • 
grotten van Pech Merle: prehisto-
rische schilderingen



MontclusMontclus

Huurprijzen per week
periode Studio A App B App C

01/01 - 01/07 200 260 260
01/07 - 15/07 320 390 410
15/07 - 19/08 335 405 425
19/08 - 02/09 320 390 410
02/09 - 30/12 200 260 260

28  -  2017  2017 - 29

De Gard is gelegen ten westen van de rhône, in het zonnige zui-
den van Frankrijk. Zeven regio vormen samen de Gard: de lange 
en brede Cèze vallei met haar rustige strandjes en uitgestrekte 
vlakten badend in de zon; de Cevennen met haar fraaie graniet- en 
leisteenmassieven, gekenmerkt door kastanjebomen en geiten- en 
schapenkuddes; de piémont Cévenol met de typische droge land-
schappen van de garrigue; de rhône vallei, waar de wijngaarden 
hand in hand gaan met de rijkdom van het verleden; de olijfbomen 
en de gestapelde muurtjes typeren de streek rond Nîmes; de pont 
du Gard en uzès waar de traditionele provençaalse markten het 
straatbeeld bepalen; in de kuststreek van de Camargue vormen 
de roze flamingo’s en de witte paarden de hoofdspelers in een 
prachtig decor.

Uitstappen in de gard
Montclus: middeleeuwse burcht, lavendeldestilleerderij • Goudargues, 
ook wel “la Venise gardoise”: kanoverhuur • La Roque-sur-Cèze: geklas-
seerd dorpje, watervallen van Sautadet • Pont-St. Esprit: stad in volle 
expansie, museum Paul Raymond omtrent de voorgeschiedenis van de 
streek • St. Paulet-de-Caisson: “Chartreuse de Valbonne” • St. Julien-
de-Peyrolas: versterkt dorp op een konische bergtop, vanwaar verge-
zichten op de Alpen en de Ventoux • “Gorges de l’Ardèche”: 32 km toe-
ristische route tussen St. Martin en Vallon-Pont-d’Arc • Grotten “Aven 
d’Orgnac”, “Aven de la Forestière”, “la Cocalière” • Nîmes: arena, 
“Maison Carrée”, “Pont-du-Gard”, “Tour Magne”, edelsteenslijperij

afstand:  
± 1.000 km van BrUssel

Montclus is een klein middel-
eeuws dorpje, gelegen op een 
hoogte en vervat in een mean-
der van de Cèze... een prachtig 
oord vanwege haar rust, maar 
waar toch allerlei sporten moge-
lijk zijn zoals vissen, tennissen en 
zwemmen. Het dorp staat op de 
lijst van “Les plus beaux villages 
de France” en wordt gedomi-
neerd door haar kasteelruïne. 

residentie 
“L’entremont”
De residentie “l’Entremont” ligt 
op een domein temidden van 
wijngaarden en woeste vlakten 
en op 600 m van het dorp. Het 
geheel omvat 3 gebouwen waar-
in telkens 6 appartementen en 2 
studio’s zijn ondergebracht.

faciliteiten
Openluchtzwembad (gratis 
zwemgelegenheid enkel tijdens 
de zomer vanaf 1 juli) • gratis 
tennis • zwemgelegenheid in de 
Cèze op 200 m • bakker stopt 
elke morgen op het domein 
(zomer) • wasmachine voor 
gemeenschappelijk gebruik

accommodatie
Woonkamer met kookhoek, 
met gasfornuis, koelkast met 
vriesvakje (studio’s) of aparte 
diepvriezer (appartementen) en 
microgolfoven • slaaphoek met 
1 zetelbed voor 2 pers • badka-
mer met douche en wc • tuin-
meubels • WIFI ter plaatse

STuDiO TypE A
Max 3 pers • 1ste verdieping • 
extra éénpersoonsbed in woonka-
mer • gedeeltelijk overdekt terras

AppArTEMENT TypE B
Max 4 pers • app op gelijkvloers 
met open terras of app op 1ste 
verdieping met overdekt terras • 
slaapkamer met 2 éénpersoons-
bedden

AppArTEMENT TypE C
Max 5 pers • gelijkvloers • toe-
gankelijk voor rolstoelpatiënten  
• slaapkamer met éénpersoons-
bed en stapelbed • open terras

HUUrvoorwaarden
 �Weekverhuring van zaterdag 

tussen 15.00 uur en 18.00 uur 
tot zaterdag tussen 8.00 uur en 
10.00 uur

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 150 € die na uw 

verblijf wordt terugbetaald mits 

er geen bijkomende kosten zijn 
(verlies, schade of bijkomend 
onderhoud)

 �Verblijfstaksen ca 0,38 €/pers/
nacht (enkel van 01/07-31/08)

diverse
 �Water-, gas- en elektriciteits-

verbruik inbegrepen
 �Bed-, bad- en keukenlinnen 

mee te brengen
 �Eindreiniging ten laste van de 

huurders
 �Huisdieren niet toegelaten

frankrijk ∙ garD
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Saint-Victor et MelvieuSaint-Victor et Melvieu

Huurprijzen per week 

periode Chalet Chalet
Chalet  

rolstoeltoe-
gankelijk

5 personen  7 personen 7 personen
17/06 - 01/07 505 525 525  
01/07 - 01/09 705 725 725

Uitstappen in de aveyron
Viaduc de Millau : indrukwekkende brug 
van Millau • Le Larzac met sites van de 
Tempeliers en Hospitaalridders : La Cavalerie, 
La Couvertoirade, Saint-Jean d’Alcas, Sainte-
Eulalie de Cernon en Le Viala du Pas de Jaux 
• grotten van Roquefort sur Soulzon : blauw-
schimmelkaas • Lacs de Lévézou : stuwmeren 
voor het opwekken van elektriciteit, water-
sportactiviteiten • Parc naturel régional des 
Grands Causses : uitgestrekte kalkplateaus 
doorkruist door rivieren, Montpellier-le-Vieux, 
Grotte de Dagilan, Aven Armand • Sainte-
Eulalie de Cernon : velorail, reptilarium • 
“Les Plus Beaux Villages de France” in de 
Aveyron : La Couvertoirade, Sauveterre-de-
Rouergue, Belcastel, Brousse-le-Château • 
Middellandse Zee op 1.30 uur

De Aveyron, gekenmerkt door afwisselen-
de landschappen met plateau’s en bergen, 
zal u zeker kunnen bekoren. interessante 
plaatsen in de buurt zoals roquefort, de 
brug van Millau en verschillende “plus 
beaux villages de France” kan u hier ont-
dekken.

afstand : ± 980 km van BrUssel

Le BaLcon des rasPes

“ logeren bij Belgen “ 
Nederlandstalige eigenaars 
In dit vakantiepark, in het hart van het “parc 
régional du grands causses” en nabij de rivier 
de Tarn, bieden wij 16 chalets temidden van 
een bosrijk domein van 2 ha. Dankzij een 
heerlijk zwembad en gelegenheid tot het 
spelen van tafelvoetbal, pingpong, petanque, 
voetbal, volley, kan u samen met uw gezin 
genieten van een actieve vakantie. Er is ani-
matie voor de kinderen en mogelijkheid voor 
het reserveren van ontbijt of halfpension. 

faciliteiten 
Chaletpark met 16 chalets, waarvan 1 voor 
mindervaliden, op een schaduwrijk domein 
van 2 ha • gratis beschikbaar : strijkijzer en 
-plank, babybed, -bad en -stoel • open-
luchtzwembad (100 m²) met kikkerbadje • 
tafelvoetbal • pingpongtafel • terrein voor 
petanque • voetbalveld • volleybalveld • 
speelpleintje • snackbar met gratis WIFI en 
tv met satellietontvangst • receptie • was- en 
droogautomaat • winkeltje met dagelijks vers 
brood in hoogseizoen • frituur • dagelijks 
animatie voor de kinderen (vb. zoekspelle-
tjes, waterspelletjes, voetbal, bakken, dans, 
knutselen,…)

accommodatie
CHAlET MAx 5 pErS
30 m² • woonhoek met zitbank • keuken met 
elektrische oven, elektrisch fornuis, ijskast 
met vriesvakje, dampkap • badkamer met 
douche, lavabo en toilet • slaapkamer met 
tweepersoonsbed • slaapkamer met 3 één-
persoonsbedden • overdekt privé-terras met 
tuintafel en stoelen 

CHAlET MAx 7 pErS
35 m² • zithoek met slaapbank voor 2 perso-
nen • keuken met elektrische oven, elektrisch 
fornuis, ijskast met vriesvakje • badkamer 
met douche en lavabo • afgescheiden toilet 
• slaapkamer met tweepersoonsbed • slaap-
kamer met 3 éénpersoonsbedden • overdekt 
privé-terras met tuintafel en stoelen 

ChalEt max 7 pErS • rolstoeltoegankelijk
35 m² • zithoek met slaapbank voor 2 perso-
nen • keuken met elektrische oven, elektrisch 
fornuis, ijskast met vriesvakje, dampkap • 
ruime badkamer met douche, lavabo en toilet 
• ruime slaapkamer met tweepersoonsbed 
• slaapkamer met 3 éénpersoonsbedden • 
overdekt privé-terras met tuintafel en stoelen
Speciale voorzieningen rolstoelpatiënten: 
terras toegankelijk via hellend vlak, ruime 
badkamer, douche met stoel, ruime slaap-
kamer voor 2 personen, lichtschakelaars en 
stopcontacten makkelijk bereikbaar.

CAMpiNG 
Standplaats voor tenten met elektriciteits-
voorziening. Prijzen op aanvraag

HUUrvoorwaarden
Vakantiepark geopend van 17/06 tot 01/09

 �Weekverhuring van zaterdag vanaf 16.00 
uur tot zaterdag voor 10.00 uur

 �Verhuring kortere periodes mogelijk vóór 
01/07 

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 100 € cash (teruggave na con-

trole samen met de klant aan het eind van het 
verblijf)

 �Ontbijt en half pension mogelijk - prijs en 
reservatie ter plaatse 

 �Verblijfstaksen nog niet gekend bij bro-
churedruk 

 �Huur lakens mogelijk 7 €/pers
 �Eindreiniging op verzoek door het domein 50 € 

 �Opgelet eindreiniging 50 € verplicht te 
betalen bij vertrek na 21u30 of voor 8u30

diverse
 �Water-, gas- en elektriciteitsverbruik inbe-

grepen
 �Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te 

brengen
 �Kinderbed gratis op aanvraag (bedlinnen 

inbegrepen)
 �Eindreiniging door de huurder

Alle chalets zijn rookvrij - bij overtreding 
worden 150 € extra reinigingskosten aange-
rekend

 �Max 1 huisdier per chalet gratis toegelaten 
(aan de leiband - op aanvraag bij reservatie) 

frankrijk ∙ aVeyrOn
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De Haute-Savoie wordt gewiegd tussen 
het meer van leman en dat van Annecy. De 
Mont Blanc waakt over haar regio aan de 
grens tussen Zwitserland en italië. Dankzij 
een goed uitgebouwd autowegennet en 
spoorwegnet is deze streek niet veraf. Het 
hele jaar door is hier allerhande te beleven, 
maar vergeet vooral in de zomer uw berg-
schoenen niet, want de mooiste plekjes in 
de bergen ontdekt u best te voet.

Uitstappen in de HaUte-savoie
Mont Blanc-massief (4 810 m) • “Mer de 
Glace” vlakbij Chamonix • kabelbaan van 
“l’Aiguille du Midi” (3 842 m) vanuit Chamonix 
met uniek uitzicht over de Franse, Zwitserse 
en Italiaanse Alpen • meer van Annecy • 
oude stadswijken van Chambéry en Annecy 
• middeleeuwse centra Conflans en Yvoire • 
“Circuit de l’Art Baroque” • Cols “du Petit-
Saint-Bernard” en “du Mont Cenis”, “Col de 
l’Iseran” en de “Col du Galibier” bekend uit 
de Tour de France • kuuroorden Aix-les-Bains 
en Evian • nationaal park La Vanoise (53 000 
ha beschermd natuurgebied met 500 km 
bewegwijzerde wandelpaden • groot aantal 
berghutten langs de bewegwijzerde paden • 
rodelbaan in Mégève (4 km) • meer in Passy/
Sallanches (8 km)

afstand: ± 860 km van BrUssel

Wij kozen dit “station-village” voor u met zijn 
stadscentrum op 1 000 m en zijn skipistes op  
1 853 m hoogte. Het hele jaar door kan u hier 
deelnemen aan allerlei activiteiten.

sport en ontspanning in de BUUrt
Mountainbike • tennis • paardrijden • 
bergbeklimmen • vissen • watersporten •  
80 km wandelpaden • Mégève en Combloux 
beschikken over een verbonden skigebied 
met kabinelift, zetelliften en skiliften en 
zwarte, rode, groene en blauwe pistes •  
alpineski • langlauf • sneeuwschoentochten 
• kinderoppas vanaf 18 maanden • ijspiste • 
zwembad • golfterrein • eerste waterbiotoop 
van Frankrijk op 700 m (te voet toegankelijk)

FamiLie Peyré chaLet  
“Le BercaiL”
Zuidwaarts gericht • appartementen met 
zicht op de Mont Blanc • tertiaire weg naast 
het huis • omringd door een boomgaard 
van 1 500 m² met speeltuigen • 3 volle-
dig ingerichte appartementen • bijkomende 
slaapkamer voor 2 personen • gezamelijke 
wasmachine voor de 3 appartementen (mits 
betaling) • eigenaar woont ter plaatse

appartEmEnt typE a - rEF 83053
Max 4 volwassenen en 1 kind (-5 jaar) • 48 m² 
• 1ste verdieping • woonkamer met kookhoek 
(gasfornuis met 4 bekken, koelkast, microgol-
foven) • badkamer • wc • slaapkamer met 
tweepersoonsbed en kinderbed • slaapka-
mer met 2 éénpersoonsbedden • balkon • 
tuinmeubels 

appartEmEnt typE B - rEF 83046
Max 4 volwassenen en 1 kind (-5 jaar) • 29 m² 
• gelijkvloers • rechtstreekse toegang tot de 
tuin • woonkamer met 1 zetelbed voor 2 pers 
• kookhoek (elektrische kookplaat, koelkast, 
microgolfoven) • badkamer met wc • 1 slaap-
kamer met tweepersoonsbed en kinderbed

HUUrvoorwaarden
 �Weekverhuring van zaterdag tussen  

16.00 uur en 20.00 uur tot zaterdag tussen  
8.00 uur en 10.00 uur 

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 100 € die aan het eind van uw 

verblijf wordt teruggegeven mits er geen bij-
komende kosten zijn (schade of verlies)

 �Eindreiniging door de huurders (45 € bij 
onvoldoende onderhoud)

 �Verblijfstaksen geen

diverse
 �Verwarming, water- en elektriciteitsver-

bruik inbegrepen
 �Bed-, bad- en keukenlinnen mee te brengen
 �Huisdieren niet toegelaten
 �Bij annulering meer dan 8 weken voor de 

gereserveerde periode: 25% van de reissom 
(minimum 37 €) - overige annuleringsvoorwaar-
den zie algemene reisvoorwaarden “Pollen”

frankrijk ∙ HaUte-saVOIe

Huurprijzen per week 
periode Type A Type B

31/12 - 07/01/2017 500 400
07/01 - 04/02 390 340
04/02 - 04/03 720 560
04/03 - 01/04 390 340
01/04 - 08/07 340 300
08/07 - 26/08 580 460
26/08 - 23/12 340 300
23/12 - 30/12 540 430
Extra kamer 250 250
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ChâtelChâtel

prijs per persoon per week in volpension • winter 17/12/2016 - 22/04/2017

periode
Buiten vakantie
01/01 - 04/02
04/03 - 01/04

Kerstmis
17/12-25/12/16

Maaltijd kerstavond incl

pasen
01/04 - 22/04

Nieuwjaar 
24/12/16 - 02/01/17
Maaltijd oudejaar incl

Vakantie
Winter

04/02 - 04/03
Volwassene 419 419 456 496 496
12 tot 15 jaar 377 335(*) 410 446 446
6 tot 11 jaar 335 335 365(**) 397 397
3 tot 5 jaar 293 293 365(**) 347 347
(*) Kerst promotie - kinderen 12-15 j. aan de prijs van 6 - 11 j. en jongeren 16-25 j. aan de prijs van 12-15 j. als ze 
hun ouders begeleiden
(**) «Coup de coeur» voor de Paasvakantie (01/04- 22/04) gratis - 12j. 
(1 betalende ouder = 1 kind gratis)

prijs per persoon per dag/week in volpension • zomer 08/07 - 02/09
 22/04 - 08/07
02/09 - 16/12

08/07 - 15/07 
 26/08 - 02/09 15/07 - 26/08

prOMO 11 DAGEN
22/07 - 01/08
26/07 - 05/08

dag week dag week dag week dag week
Volwassene 57 376 61 396 67 439 67 439
12 tot 15 jaar 51 338 50 321 60 395 60 395
6 tot 11 jaar 46 301 44 285 54 351 54 351
3 tot 5 jaar 40 263 39 249 47 307 47 307
Supplement éénpersoonskamer 14 €/dag      

Tussen leman en de Mont Blanc, kan dit familiaal station Châtel genieten van een uitste-
kende ligging op 1200 m hoogte. De onthaaltraditie en de bergarchitectuur met mooie 
bebloemde en in hout uitgesneden balkons zijn beschermd goed. Achter de authentieke 
charmes van dit dorpje in Savoie-stijl, schuilen een massa aan typische activiteiten en tevens 
het grootste internationaal skigebied. Châtel, het laatste dorp van de “Val d’Abondance”, 
op 3 km van Zwitserland, biedt zowel aan de liefhebbers van bergtochten, de skiërs, als 
de amateurs van panoramische of historische sites, een brede waaier aan mogelijkheden.

sport en ontspanning
Zomer: Inbegrepen activiteiten voor volwas-
senen: wildwatersporten • bergbeklimmen • 
bergtochten • “accrobranche” • toegang tot 
het zwembad van Châtel
Te betalen activiteiten aan verminderd tarief: 
canyoning • parapente • huur van mountain-
bike • “fantasticâble” • zomerrodelbaan • 
paardrijden • vissen • tennis • boogschieten
Winter: in de omgeving: alle winterspor-
ten • sneeuwschoentochten • ijsschaatsen • 
onderkomen voor kinderen (gratis en veilig) 
• kaasmakerij op de boerderij • thermaal bad
Forfait “handenvrije skilift” (automatisch afslui-
ten van de lift) geleverd aan “Le Gîte” indien 
bij de reservatie van uw kamer gereserveerd.

info ski: Domein “Portes du Soleil” met 12 
Frans-Zwitserse stations die met elkaar ver-
bonden zijn (650 km pistes) • 220 liften van 
1200 tot 2400 m lang • snowpark en boarder-
cross (600 m lang parcours met klankvoorzie-
ning) • sneeuwkanonnen en nachtelijke ski te 
Châtel • 51 km langlaufpiste in het domein 
van “Val d’Abondance” • gratis pendeldien-
sten met halte voor het vakantiehuis • eerste 
liften op 900 m hoogte

kinderclUBs
Zomer: Gratis van 3 tot 11 jaar (6 dagen/ 
week): zwembad • zomerrodelbaan • mini-
golf • knutselen • avonturenroute
Gratis van 12 tot 15 jaar (6 dagen/week): 
wildwatersporten • bergbeklimmen • “accro-
branche” • via ferrata • zwembad
Winter: Gratis van 3 tot 11 jaar (6 dagen/
week): voormiddag : begeleiding naar ski-
school - namiddag : knutselen • spelletjes in 
de sneeuw • gezelschapsspellen
Vermindering lessen “ESF” en begeleiding 
naar de les tijdens de Franse schoolvakanties

verBlijfsvoorwaarden
 �Franse winter schoolvakanties: van zater-

dag 17.00 uur tot zaterdag 10.00 uur
 �Zomerschoolvakanties en buiten school-

vakanties: op aanvraag volgens beschikbaar-
heden

ter plaatse te Betalen
 �Verblijfstaksen 0,75 €/dag/pers (tarief 2017)
 �Forfait en huur skimateriaal tegen voor-

keurtarief

diverse
 �Keuze tussen tweepersoonsbed of 2 éénper-

soonsbedden (te vermelden bij de reservatie)
 �Half pension mogelijk in de zomer en bui-

ten Franse schoolvakanties in de winter- prijs 
op aanvraag

 �Handdoeken inbegrepen
 �Huisdieren niet toegelaten

maison FamiLiaLe  
“Le gîte” reLais Pays

Het vakantiehuis bevindt zich vooraan in 
het dorp, op 800 m van het centrum rich-
ting Thonon • dorp te voet bereikbaar • 27 
kamers voor 2 tot 5 personen met douche, wc 
en lavabo • uitzicht op de bergen • eetzaal 
met panoramisch uitzicht • tv-salon • biblio-
theek • pingpongzaal • speelzaal • bar • 
WIFI • wasruimte • lokaal voor skimateriaal • 
petanque-baan • speelplein • private parking

frankrijk ∙ HaUte-saVOIe



Le Dévoluy
La Joue du LoupLa Joue du Loup

Huurprijzen per week
periode 6 pers 8 pers 10 pers 12 pers 14 pers

07/01 - 21/01 760 880 1070 1130 1320
21/01 - 28/01 810 930 1130 1190 1385
28/01 - 04/02 850 980 1190 1270 1485
04/02 - 04/03 1650 1900 2300 2475 2920
04/03 - 11/03 850 980 1190 1270 1485
11/03 - 01/04 760 880 1070 1130 1320
01/04 - 15/04 1000 1100 1250 1400 1550
15/04 - 22/04 760 880 1070 1100 1320
22/04 - 29/04 480 545 640 680 800
01/07 - 08/07 680 750 890 980 1060
08/07 - 15/07 810 930 1050 1220 1290
15/07 - 12/08 860 1000 1125 1295 1420
12/08 - 19/08 810 930 1050 1220 1290
19/08 - 26/08 600 670 750 860 940
26/08 - 02/09 480 560 630 690 780
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Het departement van de Hautes-Alpes situeert zich in het hart van de Alpen en is dus de 
uitverkoren plek voor bergliefhebbers. De hoge ligging staat garant voor een uitbundige 
sneeuwval en de nabijheid van het Zuiden zorgt voor een overvloed aan zon. De zachte 
hellingen zijn ideaal voor de families en de steilere versies bezorgen de professionele skiërs 
de nodige uitdagingen. 

“Les chaLets de La 
Lauzière” 
La Joue du Loup op 1470m hoogte, is één 
van de jongste stations van Frankrijk. Pollen 
stelt u hier 21 chalets voor 6 tot 14 personen 
voor in een 3-sterrenresidentie. De houten 
chalets zijn zuid-zuidoost georiënteerd en 
genieten daarom gedurende het hele jaar 
van een optimale zonnige ligging. De chalets 
combineren de charme van weleer met het 
moderne comfort van vandaag. De winkels en 
de skipistes liggen vlakbij en alle bergactivi-
teiten zijn mogelijk. 

faciliteiten
Verwarmd en overdekt zwembad beschikbaar 
van 17/12/2016 tot 29/04/2017 en van 01/07 
tot 02/09.

accommodatie
Gelijkvloers: woonkamer met zetelbed, kachel 
en tv • kookhoek met frigo, oven, vaatwasma-
chine, microgolfoven • wc • terras 
Verdiep: kamers

ChalEt max 6 pErS • 69 m²
Verdiep: slaapkamer met tweepersoonsbed 
• slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden • 
badkamer met bad

ChalEt max 8 pErS • 75 m²
Gelijkvloers: badkamer met douche en wc
Verdiep: slaapkamer met tweepersoonsbed 
• slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden 
•slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden of 
stapelbedden • badkamer met bad en wc*
*Chalet nr 3 : slaapkamer met tweepersoons-
bed op verdiep • mezzanine met zetel • 2 
slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden op 
gelijkvloers • geen sanitair op verdiep
*Chalet nr 2 : 2 badkamers

ChalEt max 8 pErS • 75 m² • toEGan-
KEliJK VOOr MiNDErVAliDEN
Gelijkvloers: slaapkamer met 2 éénpersoons-
bedden • badkamer met douche en wc
Verdiep: 2 slaapkamers met tweepersoons-
bed • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden 
• badkamer met bad • wc • dressing

frankrijk ∙ HaUtes-aLPes

ChalEt max 10 pErS • 85 m²
Gelijkvloers: 2 slaapkamers met tweeper-
soonsbed en/of 2 éénpersoonsbedden • 
badkamer met bad • wc
Verdiep: slaapkamer met tweepersoonsbed 
• mezzanine met zetelbed • badkamer met 
douche • wc

ChalEt max 12 pErS • 92 m²
Gelijkvloers: slaapkamer met tweepersoons-
bed • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden 
• badkamer met bad • wc
Verdiep: slaapkamer met tweepersoonsbed 
of 2 éénpersoonsbedden • slaapkamer met 
tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden 
en 2 stapelbedden of onderschuifbedden • 
badkamer met douche en wc

ChalEt max 14 pErS • 115 m²
Gelijkvloers: 1 slaapkamer met tweepersoons-
bed • badkamer met bad • wc • geen zetel-
bed in woonkamer • 1 slaapkamer met 2 
éénpersoonsbedden
Verdiep: slaapkamer met tweepersoonsbed • 
2 slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden • 
slaapkamer met tweepersoonsbed en 2 één-
persoonsbedden • badkamer met bad • wc 

HUUrvoorwaarden
 �Vakantiedomein geopend 17/12/2016 tot 

29/04/2017 en van 01/07 tot 02/09
 �Weekverhuring van zaterdag tussen 16.00 

uur en 19.00 uur tot zaterdag voor 10.00 uur

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 400 €

 �Sauna indien 4 pers : 10 €/pers/20 minuten
 �Verblijfstaksen 1,10 €/dag/pers vanaf 18 jaar
 �Huisdieren 20 €/week of 3 €/dag

diverse
 �Water- en elektriciteitsverbruik inbegre-

pen
 �Verwarming inbegrepen
 �Bedlinnen inbegrepen
 �Bad- en keukenlinnen mee te brengen
 �Eindreiniging inbegrepen
 �plooibed, kinderstoel en veiligheidsafslui-

ting gratis op aanvraag
 �Huisdieren toegelaten 
 �Annuleringsvoorwaarden op aanvraag

Uitstappen in de HaUtes-alpes
Dévoluy: astronomisch observatorium “Pic de Bure”, natuurlijke schatten waaronder de “chour-
oums” (galerijen), grotten voor speleologie en de onderaardse rivier van  “Gillardes”, “Canal 
de Pellafol” • Saint-Disdier: “Mère-Église” • “Col du Noyer” en “Refuge Napoléon”: uitzicht 
over de vallei van Champsaur • Saint-Véran op 2040m hoogte en La Grave behoren tot “les Plus 
beaux villages de France” • Gap, Briançon, Mont-Dauphin, Embrun, Boscodon, Notre-Dame du 
Laus, Château de Montmaur : belangrijke culturele sites

afstand : ± 921 km van BrUssel
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Huurprijzen per week

logement 24/06 - 26/08

01/01 - 01/04
30/09 - 30/12
Verwarming
inbegrepen

01/04 - 24/06
26/08 - 30/09

Zonder
verwarming

Gîte 330 330 300
Extra kamer 75 75 55

Huurprijzen 2/3 nachten
Gîte - 130 -
Extra kamer - 30 -

guiot andré

VAKANTiEWONiNG
Max 2 volwassen en 3 kinderen • 
gelijkvloers • woonkamer met tv 
• keuken (gasfornuis met 3 bek-
ken, oven, afwasmachine, micro-
golfoven en koelkast) • slaap-
kamer met tweepersoonsbed 
en babybed • slaapkamer met 
éénpersoonsbed en stapelbed • 
douche • wc • wasmachine • ter-
ras met tuinmeubels • schommel 
en glijbaan

ExTrA KAMEr
Max 3 pers • te huur als uit-
breiding van de vakantiewoning 
(verbonden via tussendeur)  
• kamer met tweepersoonsbed 
en zetelbed voor 2 pers of plooi-
bed voor kind tot 10 jaar • bad-
kamer met douche en wc 

HUUrvoorwaarden
 �Weekverhuring van zaterdag 

tussen 16.00 uur en 20.00 uur 
tot zaterdag tussen 8.00 uur en 
10.00 uur

 �Weekendverhuring (moge-
lijk mogelijk voor 01/04 en vanaf 
01/10 van vrijdag tussen 16.00 
uur en 20.00 uur tot zondag voor 
18.00 uur of tot maandag voor 
10.00 uur

diverse
 �Water- en elektriciteitsver-

bruik inbegrepen
 �Verwarming inbegrepen van 

01/01 tot 01/04 en van 01/10 tot 
31/12

 �Bed-, bad en keukenlinnen 
mee te brengen

 �Verblijfstaksen geen
 �Eindreiniging door de huurders 
 �Huisdieren niet toegelaten

afstand: BrUssel - damBacH-la-ville ± 400 km

Mooie toeristische routes voeren u langsheen een streek met een 
zeer rijke geschiedenis, cultuur, traditie en folklore in het noord-
oosten van Frankrijk. in deze wijnstreek, op nauwelijks 400 km van 
Brussel kan u het hele jaar door verblijven. Het originele karakter 
van deze streek met haar typische huizen in vakwerkstijl moet u 
beslist komen ontdekken.

Uitstappen in de elzas
Wijnroute (172 km) tussen Thann en Marlenheim • vakwerkhuizen 
in Dambach-la-Ville • Colmar: “Maison Pfister”, “Musée d’Unterlin-
den” • Riquewihr: middeleeuwse renaissancestad met vestingen, 
huizen en verdedigingstoren uit de 13de eeuw • Kaysersberg: oude 
vrijstad met kasteelruïne uit de 13de eeuw, geboortehuis Albert 
Schweitzer - Nobelprijswinnaar voor de vrede • Hunawihr: vlinder-
serre, ooievaarspark, aquarium • kasteel van Haut Koeningsbourg • 
attractiepark “Europa Park” te Rust • klooster Mont-Sainte-Odile met 
prachtig uitzicht over de Vogezen • Europese hoofdstad Straatsburg 
met vakwerkhuizen en indrukwekkende kathedraal • ooievaarspark te 
Kintzheim

Op 35 km van Colmar en 50 km van Straatsburg, nestelt Fouchy-
Noirceux zich in de Val de Villé waarvan de hoogte varieert tussen de 
200 m en de 1 100 m. Het door ons aangeboden logement, naast de 
woning van de eigenaar, ligt buiten het dorp op een beboste berghel-
ling. Vanaf het dorp heeft u een prachtig uitzicht over de vallei.

frankrijk ∙ eLzas



BreuilletBreuillet

Huurprijzen per week

periode lavande
3 pers

Tilleul
5 pers

lilas
4 pers

Cèdre
5 pers

Champa
5 pers

lavande 
+ Tilleul
8 pers

01/04 - 27/05* 370 400 400 440 330 700
27/05 - 08/07 450 490 490 560 410 860
08/07 - 19/08 670 720 720 800 590 1260
19/08 - 23/09 450 490 490 560 410 860
23/09 - 28/10* 370 400 400 440 330 700
*volledig elektriciteitsverbruik is gedurende deze periode ter plaatse te betalen 
(volgens meterstanden)
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La Ferme du VaLLon 
faciliteiten
Gemeenschappelijke wasmachi-
ne (Tilleul - Lavande - Champa) 
• wifi • tafeltennis • kinderspeel-
plaats • barbecue • parking • 
hoevedieren: pony’s, hond

accommodatie 
De woningen beschikken over 
een ingerichte keuken of kook-
hoek (met oven, koelkast, afwas-
machine (behalve Champa), 
elektrische kookplaat (Tilleul, 
Champa en Lilas), keramische 
kookplaat (Lavande en Cèdre) • 
badkamer met douche, lavabo 
en wc • tv • elektrische verwar-
ming • terras (Tilleul, Champa en 
Lavande) of private tuin (Cèdre 
- Lilas) met tuinmeubels
De vakantiewoningen Tilleul en 
Lavande kunnen samen gehuurd 
worden voor 8 personen (verbonden 
dmv tussendeur in de woonkamer)

TillEul
Max 2 volwassenen en 3 kinde-
ren • 41 m² • gelijkvloers met 
2 mezzanine-slaapkamers (trap) 
met telkens 2 éénpersoonsbed-
den en airco • open keuken • 
microgolfoven • woonkamer met 
salon en zetelbed • tv 

lAVANDE
Max 2 volwassenen en 1 kind • 
42 m² • gelijkvloers • woonkamer 
met zetel en sofabed voor 1 per-
soon omvormbaar tot 3-zit • tv • 
keuken • microgolfoven • slaap-
kamer met 2 tweepersoonsbed 

CèDrE
Max 2 volwassenen en 3 kinderen 
• 50 m² • gelijkvloers • woonka-
mer/keuken • kleine salon met 
tv (2 treden) • slaapkamer met 
tweepersoonsbed • slaapkamer 
met tweepersoonsbed en één-
persoonsbed • wasmachine 

lilAS
Max 2 volwassenen en 2 kinderen 
• 41,50 m² • verhoogd gelijk-
vloers (3 treden aan de ingang) 
• woonkamer/keuken met divan 

De Charente-Maritime is één van de 4 departementen, die samen 
de “poitou-Charente” vormen, afgebakend door de loire in het 
noorden, door de monding van de Gironde in het zuiden, in 
het oosten door de streek van limoges en in het westen door 
de Atlantische kust. De fraaie Côte de Beauté met uitgesleten 
kalkrotsen en baaien met fijne zandstranden, typeert samen met 
de eilanden ré en Oléron, deze streek. De zee levert vis, oes-
ters en mosselen terwijl de wijngaarden de gewaardeerde witte 
wijnen, de “pineau des Charentes” en de geraffineerde Cognac 
voortbrengen. Het hele jaar door zijn er wel ergens festivals of 
folkloristische avonden zoals de Francofolies in la rochelle en 
het internationaal folkloristisch festival in Confolens.

Een originele manier om dit departement te leren kennen is 
door de bevaarbare kanalen per platboot af te varen. De mys-
terieuze wereld van de moerassen in de “Marais poitevin”, ook 
wel het groene Venetië genoemd, geeft een unieke toets aan de 
natuurreservaten die nog een stukje ongerepte natuur herbergen.

afstand: ± 810 km van 
BrUssel
Wij bieden 5 aangenaam inge-
richte vakantiewoningen aan 
op 2 km van het centrum van 
Breuillet. De vakantiewonin-
gen zijn rustig gelegen op een 
landbouwbedrijf maar ook in 
de nabijheid van uitgestrekte 
zandstranden en mooie pijn-
boombossen, oesterparken, de 
“Marennes” en Ile d’Oléron. Het 
zachte klimaat zorgt er boven-
dien voor dat het hier ook in 
de lente en het najaar aange-
naam vertoeven is. Wenst u toch 
even de drukte van een bekende 
badstad op te zoeken, dan ligt 
Royan op slechts 7 km. 
De verantwoordelijke woont 
vlakbij op het domein.

• tv • slaapkamer met tweeper-
soonsbed • slaapkamer met sta-
pelbedden • wasmachine

CHAMpA
Chalet • max 2 volwassenen 
en 3 kinderen • 30 m² • ver-
hoogd gelijkvloers (3 treden aan 
de ingang) • eetkamer/keuken 
• elektrische oven • zithoek met 
zetelbed voor 2 personen • tv 
• slaapkamer met stapelbed en 
éénpersoonsbed

HUUrvoorwaarden
 �Weekverhuring van zaterdag 

tussen 16.00 uur en 18.00 uur tot 
zaterdag om 10.00 uur

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 200 € die aan het 

eind van het verblijf wordt terug-
gegeven mits er geen bijkomen-
de kosten zijn (verlies of schade)

 �Waarborg eindreiniging  
40 €/week die aan het eind van 
het verblijf wordt teruggegeven 
indien de woning netjes wordt 
achtergelaten

 �Verblijfstaksen niet verschul-
digd

 �Huur lakens mogelijk 8 €/set - 
badlinnen 4 €/persoon

 �Elektriciteitsverbruik voor 
27/05 en vanaf 23/09 volgens 
meterstanden

diverse
 �Bed-, bad- en keukenlinnen 

zelf mee te brengen
 �Waterverbruik inbegrepen
 �Elektriciteitsverbruik inbegre-

pen van 27/05 tot 23/09
 �Eindreiniging door de huurders
 �Kinderstoel en kinderbed 

zonder lakens gratis - te vermel-
den bij inschrijving

 �Huisdieren niet toegelaten

frankrijk ∙ CHarente-MarItIMe

Uitstappen in de  
cHarente-maritime
(zie ook uitstappen p 35) 
“Le Maine Gaudin” golfterrein 
en manège • fietsroutes in de 
“Marais” en langsheen de kust 
• stranden van La Grande Côte, 
Nauzan en St-Palais-sur-Mer • 
Royan: strand, openluchtzwem-
bad en overdekt zwembad, 
thalassotherapie, “Zoo de la 
Palmyre” (dierentuin), “Château 
de Beaulon” (blauwe fonteinen), 
grotten “Régulus” en “Matata” • 
Mornac-sur-Seudre: vissersdorpje 
• Talmont: toeristisch kustdorpje

meer woningen op

www.pollen.be

FrankrIjk – CHARENTE



TrizayTrizay
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frankrijk ∙ CHarente-MarItIMe

Trizay: „les Jardins de Compostelle” (exo-
tische planten), abdij ter plaatse (tentoon-
stellingen), fietspad (30 km) op 2 km • 
rochefort: “Corderie royale”, Fort Boyard, 
schiereiland Fouras • ile d’oléron: brug 
vanaf Bourcefrancle-Chapus, St-Troyan 
(Mimosa), oesterroute, 12km strand, la 
Cotinière (pittoreske haven), “phare de 
Chassiron” • ile de ré (tolbrug)

Uitstappen in de cHarente-maritime

(zie ook uitstappen p 34)

Les gîtes de L’aBBaye  
de trizay

faciliteiten
Gezamenlijke garage voor 3 auto’s • tuin met 
tuinmeubels, parasols en barbecue • WIFI

accommodatie
Deze 3 Clévacances-woningen met “2 clés” 
beschikken over een ingerichte keuken of 
kooknis (elektrische kookplaat, oven en 
microgolfoven, koelkast, wasmachine), tv en 
elektrische verwarming
Woning 1
Max 6 pers • 64 m² • 1ste verdieping • inge-
richte keuken met afwasmachine • 2 slaapka-
mers met tweepersoonsbed • slaapnis in de 
woonkamer met zetelbed voor 2 personen • 
badkamer met douche • aparte wc
Woning 2
Max 4 volwassenen en 2 kinderen • 60 m² • 
1ste verdieping • woonkamer • ingerichte 
keuken • slaapkamer met tweepersoonsbed 
• slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden • 
slaapkamer met zetelbed voor 2 personen • 
badkamer met douche • aparte wc
Woning 3
Max 2 volwassenen en 2 kinderen • 40 m² • 
gelijkvloers • woonkamer • ingerichte kook-
nis • slaapkamer met tweepersoonsbed • 
slaapkamer met stapelbed • badkamer met 
douche en wc • terras

HUUrvoorwaarden
 �Weekverhuring van zaterdag tussen 16.00 

uur en 18.00 uur tot zaterdag om 10.00 uur

ter plaatse te Betalen
 �Waarborg 250€/app die max 1 maand na 

het verblijf wordt teruggestort mits er geen 
bijkomende kosten zijn (verlies of schade) 

 �Waarborg eindreiniging Rosa en Lilium 
50€ • Artémisia 80 € die aan het eind van het 
verblijf wordt teruggegeven indien de woning 
netjes wordt achtergelaten

 �Elektriciteitsverbruik inbegrepen juli-au-

gustus • te betalen buiten juli-augustus vol-
gens meterstand 0,15 €/kWh

 �Huur lakens indien gewenst 10 €/bed
 �Huur handdoeken indien gewenst 3€/pers

diverse
 �Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te 

brengen
 �Verblijfstaksen geen
 �Eindreiniging door de huurders
 �Kinderbed gratis - te vermelden bij  

inschrijving
 �Huisdieren niet toegelaten

afstand: ± 790 km van BrUssel
Trizay in de Charente-Maritime op ongeveer 
15 à 20 km van de kust, is een klein rustig 
dorp aan de oever van de Arnoult en de 
Buffetison. De kustweg naar Compostella 
die hier een aaneenschakeling van prehistori-
sche sites, middeleeuwse kastelen en abdijen 
vormt, geeft een zekere meerwaarde aan dit 
dorpje, waarde gastvrijheid en de tradities 
behouden zijn gebleven. Wij bieden hier 3 
aangenaam ingerichte vakantiewoningen op 
de abdijsite. 

Huurprijzen per week

periode
Artémisia 

App 1
6 pers

lilium  
App 2
6 pers

rosa  
App 3
4 pers

02/01 - 10/06 400 375 325
10/06 - 09/09 600 550 450
09/09 - 31/12 400 375 325
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Om vakanties te kiezen in harmonie met 
de kleur van de seizoenen, nodigt VTF 
“de Andere Vakantie” u uit om haar bro-
chures te ontdekken. Daarin vindt u alle 
verblijven die voorgesteld worden door 
deze toeristische vereniging die één van 
de belangrijkste van Frankrijk is. 
Meer dan 40 dorpen en residenties, gelegen 
in de mooiste streken van Frankrijk, leggen 
de nadruk op het onthaal, gezellig samenzijn 
en de ontdekking van het lokaal patrimnium.
Volpension, halfpension of verhuring (afhan-
kelijk van de bestemming), veel formules 
zijn mogelijk om aan alle smaken te vol-
doen...
De kinderclubs (vanaf 3 maanden tot 12 jaar 
en ouder) zijn gratis open tijdens alle Franse 
schoolvakanties en vele dag- en avondani-
maties worden voorgesteld aan de aller-
jongsten evenals aan de volwassenen.

De Vakantiedienst “Pollen” stelt u hierna 
een selectie van 3 bestemmingen voor. 
Maar u kan ook uw keuze maken uit het 
volledige aanbod van VTF. 

De prijzen, gepubliceerd in de brochure 
“Pollen”, zijn geldig voor familievakanties 
van 01/07 tot 02/09. Voor andere periodes 
of speciale verblijven kan de brochure 
“VTF” aangevraagd worden.

Vraag uw brochure bij:
VTF 
Zuidstraat 120 
B - 1000 BRUSSEL 
Tel. 02/546 14 11 
Fax 02/546 14 38 
vtfasbl@vtf-vacances.com
VOORWAARDEN
Aankomst op zaterdag behalve indien 
anders vermeld • verblijf in volpension/
halfpension vanaf het avondmaal van de 
eerste dag tot na het ontbijt van de 8ste 

dag of verhuring • geen huisdieren toe-
gelaten behalve indien anders vermeld • 
annuleringsvoorwaarden zie brochure VTF 
• verblijfstaksen zie factuur
Om te reserveren volstaat het om uw 
inschrijvingsformulier uitsluitend toe te  
zenden aan de “Vakantiedienst Pollen”. 

Riec sur BélonRiec sur Bélon

Prijs per persoon en per week  
in volpension en halfpension

Periode  Volw 
+16 jaar

11 tot  
-16 jaar

6 tot  
-11 jaar

3 tot  
-6 jaar

3 mnd 
tot  

-3 jaar

01/07 - 08/07 VP 349 314 279 209 140
HP 297 267 238 178 119

08/07 - 29/07 VP 489 440 391 293 196
HP 416 374 333 250 166

29/07 - 19/08 VP 559 503 447 335 224
HP 475 428 380 285 190

19/08 - 26/08 VP 489 440 391 293 196
HP 416 374 333 250 166

26/08 - 02/09 VP 349 314 279 209 140
HP 297 267 238 178 119

PROMO grote gezinnen : 50% korting vanaf 3de kind  
in volpension van 01/07 tot 02/09

10% korting bij reservatie van 2 opeenvolgende  
weken in volpension

Vakantiedorp  
“ker Belen”
Ligging
10 km van Pont Aven • 40 km van Quimper 
• 30 km van Lorient • 13 km van Quimperlé 
(station SNCF) • stranden op 9 km

VerbLijf
Vakantiedorp aan de oever van de Bélon in 
een park van 6 ha • verschillende woonenti-
teiten 
67 kamers voor 2 tot 4/5 pers met sanitair • 
8 appartementen voor 6 pers met 3 kamers, 
living, kookhoek en sanitair 

Diensten  
en infrastructuur

Restaurant • bar met terras • animatiezalen 
• streekinformatie • wifi-aansluiting • ver-
warmd zomerzwembad met ploeterbadje • 
wellnessruimte met sauna • hamam • jacuzzi • 
2 tennisvelden • minigolf • pingpong • petan-
quebaan • fietsenstalling

capaciteit
290 personen

formuLes en extra’s
Volpension • halfpension 

ontspanning en animatie 
Ter plaatse inbegrepen (Franse schoolvakan-
ties) aquagym • zeekajak • streekverkenning 
• wandelingen over de kustpaden • ontspan-
ning in de wellnessruimte • Bretoense spelen 
• toernooien • avondanimatie • familiedag 
met picknick of andere activiteit
In de omgeving tegen betaling 
Fietsenverhuur • botenverhuur • paardrijden 
• boottochten • zeilschool • zeevissen • oes-
terdegustatie 

te ontDekken in De streek
Pont Aven • Concarneau • Locronan • het 
schiereiland Crozon • de eilanden Groix en 
Sein • de Pointe du Raz • Quimper • Carnac 
en Quiberon • golf van Morbihan…

festiViteiten 
Feest van de borduursters in het land van 
Bigouden • Keltisch festival van Lorient •  
Festival van Cornouaille in Quimper • Filets 
Bleus in Concarneau

gratis kinDercLubs
Pasen en zomer (Franse schoolvakanties)
Babyclub 3 maanden tot 3 jaar
Miniclub 3 tot 6 jaar
Maxiclub 6 tot 12 jaar
Tienerclub 12 tot 17 jaar

Profiteer van onze  

vroegboekkortingen  

bij reservatie voor  

20 januari 2017

FRANKRIJK ∙ BRETAGNE



Prijs per persoon en per week bij verblijf in kamer*
Periode Volw  

+16 jaar
11 tot 

-16 jaar
6 tot  

-11 jaar
3 tot  

-6 jaar
1 tot  

-3 jaar

01/07 - 08/07 VP 359 323 287 215 72
HP 305 275 244 183 61

08/07 - 29/07 VP 519 467 415 311 104
HP 441 397 353 265 88

29/07 - 12/08 VP 579 521 463 347 116
HP 492 443 394 295 98

12/08 - 19/08 VP 519 467 415 311 104
HP 441 397 353 265 88

19/08 - 26/08 VP 519 467 415 311 104
HP 441 397 353 265 88

26/08 - 02/09 VP 359 323 287 215 72
HP 305 275 244 183 61

*Supplement 5% bij verblijf in gîte ipv kamer
10% korting bij reservatie van 2 opeenvolgende weken in volpension

Prijs per persoon en per week
Periode Volw  

+16 jaar
11 tot  

-16 jaar
6 tot  

-11 jaar
3 tot  

-6 jaar
3 mnd  

tot -3 jaar

01/07 - 08/07 VP 379 341 303 227 152
HP 322 290 258 193 129

08/07 - 29/07 VP 515 464 412 309 206
HP 438 394 350 263 175

29/07 - 19/08 VP 589 530 471 353 236
HP 501 451 401 301 200

19/08 - 26/08 VP 515 464 412 309 206
HP 438 394 350 263 175

26/08 - 02/09 VP 379 341 303 227 152
HP 322 290 258 193 129

10% korting bij reservatie van 2 opeenvolgende weken in volpension
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Singleyrac

Céreste

Singleyrac

Céreste

Vakantiedorp 
“le domaine du 
peyrichoux”
Ligging
96 km van Bordeaux (luchthaven) 
• 90 km van Sarlat • 15 km van 
Bergerac (station SNCF) • wagen 
aanbevolen

VerbLijf
Landelijke vakantiebestemming 
nabij het charmante dorpje 
Singleyrac tussen de wijngaarden 
van de Bergerac. De gîtes en de 
kamers liggen verspreid over een 
vakantiedomein van 6 ha met 
een vijver!
36 gîtes voor 3 tot 7 personen 
met salon, kookhoek, balkon of 
terras (supplement 5% op aan-
geduide prijzen voor kamers en 
per persoon)
20 kamers voor 2 tot 3 personen 
met balkon of terras, sommige 
kamers kunnen per 2 worden 
omgevormd tot een apparte-
ment voor 4 tot 6 personen
2 verblijven aangepast voor min-
dervaliden

Diensten en infrastructuur
Gratis Wifi aan receptie en bar 
• bar met terras • restaurant 
met terras tijdens het seizoen • 
tv-zaaltje (buiten schoolvakanties) 
• streekinformatie • animatiezaal 
• pingpong • zomerzwembad • 
tennis • minigolf • visvijvertje • 
fietslokaal (VTF-fietslabel)

capaciteit
260 personen

formuLes
Volpension • half pension

ontspanning en animatie 
Ter plaatse inbegrepen (Franse 
schoolvakanties)
Ochtendgym • wandelingen • 
streekverkenning • visgelegen-
heid in de private vijver (zonder 
vergunning) • tornooien en spe-
len • begeleide uitstappen (halve 
dag) • wandelingen door de wijn-
gaarden • familie-uitstappen • 
avonden met animatie
In de omgeving tegen betaling 
Vaartocht met een “gabarre” • 
paardrijden • kano

te ontDekken in De streek
Grotten van Lascaux • wijngaar-
den van Bergerac en Monbazillac 
• kasteel van Bridoire • Sarlat • 
oevers van de Dordogne • abdij-
en • burchten • troglodietsites • 
grotten en “gouffres” • streek-
producten (noten, “foie gras”, 
truffels, eekhoorntjesbrood) op 
de plaatselijke markten 

festiViteiten
Zomers muziekfestival in Bergerac 
• theaterfestival in Sarlat eind 
juli • New Orleans jazzfestival in 
Périgueux half augustus

gratis kinDercLubs
(Franse schoolvakanties)
Miniclub 3 tot -6 jaar
Maxiclub 6 tot -12 jaar
Tienerclub 12 tot 17 jaar (zomer)

Vakantiedorp  
“domaine du Grand 
luBeron”

Ligging
82 km van Marseille (luchthaven) 
• 75 km van Avignon (station 
SNCF) • 20 km van Manosque en 
Forcalquier • 18 km van Apt

VerbLijf
72 kamers voor 2 tot 5 personen 
met volledig sanitair en verdeeld 
over 5 gebouwen
Bar met terras • bibliotheek • 
restaurant met terras • parking

capaciteit 
206 personen 

formuLe
Volpension en halfpension 

Vrije tijD en animatie
Uitrusting ter plaatse 
Minigolf • zomerzwembad (ver-
warmd van Pasen tot eind sep-
tember) • tennis (gemeentelijk) 
op 100 m met vrije toegang
Animatie ter plaatse in de prijs 
begrepen
(Franse schoolvakanties) 
Ochtendgym • wandelingen en 
tochten te voet • toeristische 
bezoeken • minigolf • shows • 
spelen en toernooien • dans-
avonden tijdens de zomer • 
“geuren en smaken”, om het 
gebruik te leren van diverse aro-
maten in uw lievelingsgerechten 
... te vinden op de Provençaalse 
markten

In de omgeving mits bijdrage
Fietsenverhuur • paardrijden • 
kano • kajak • klimmen
Een route van 236 km bebakende 
fietspaden doorkruist het regio-
naal natuurpark van de Luberon! 
Een aangename manier om deze 
prachtige streek te verkennen, 
dankzij de gidsen die ter plaatse 
beschikbaar zijn. 

te ontDekken in De streek
Dorpjes van de Luberon 
(Roussillon, Gordes, Ménerbes...) 
• Avignon • het land van 
Forcalquier • romaanse abdij-
en (Sénanque, Silvacane...) • 
provençaalse markten

kinDercLubs
Pasen en zomer
(Franse schoolvakanties) 
Babyclub 3 maanden tot -3 jaar
Miniclub 3 tot -6 jaar
Maxiclub 6 tot -12 jaar
Tienerclub +12 jaar (enkel zomer) 

VoorwaarDen 
Aankomst en vertrek : weekverblijf 
van zaterdag tot zaterdag tijdens 
de zomer

FRANKRIJK ∙ dordoGne / LuBERoN



Toscane is één van de bloeiendste toeristische streken van Italië 
en strekt zich uit tussen Pisa, Firenze en Grosseto ten noorden van 
Rome. Toscane heeft een rijk historisch verleden en de kunst is 
overal vertegenwoordigd. Op het vlak van de landbouw vindt u er 
de vermaarde wijngaarden van de Chianti en de Montepulciano en 
de olijfboomgaarden in de streek van Lucca..

uitstappen in en ronD toscane
Cortone : Etruskische overblijfselen • Pisa : kathedraal, scheve toren, 
thermen • amfitheaters van Luni, Lucca. en Arezzo • Volterra : theater, 
thermen, Etruskische overblijfselen • Fiesole : belangrijkste centrum 
van Romeinse kunst • Renaissance-kunst in Firenze, Siena, Sansepolcro, 
Cortone, Caprese en Vinci met werken van Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Donatello...

Huurprijzen per week
Periode La Torretta La Vecchia stalla Lo Spacetto

01/03 - 03/06 600 1250 500
03/06 - 01/07 650 1450 580
01/07 - 02/09 810 1500 670
02/09 - 30/09 650 1450 580
30/09 - 30/10 600 1250 500

38  -  2017  2017 - 39

La Cerbaiola is een plaats in Toscane met alle eigenschappen van 
een Middeleeuws dorpje. Het grootste deel van het dorp is met de 
grootste zorg gerestaureerd. 
Tijdens uw uitstappen naar de historische centra in de buurt, verblijft u 
enkele dagen bij ons om de streek en de authentieke gebouwen van 
de oude hoeve te ontdekken.

La Cerbaiola La Cerbaiola 

ITALIË ∙ ToSCANE 

NIEUW 



ITALIË ∙ ToSCANE 

faciLiteiten
Zwembad • WIFI • pingpong

38  -  2017  2017 - 39

accommoDatie
La Torretta
Ruim appartement • aparte 
ingang • 110 m² • max 6 
pers
Eerste verdiep • keuken 
(frigo met vriesvak, vaatwas-
machine en microgolfoven) 
• slaapkamer met 2 éénper-
soonsbedden • grote salon 
(zetelbed voor 2 pers, haard 
en grote tafel) • badkamer 
met douche en bidet
Bovenverdiep • prachtig 
uitzicht op het natuurreser-
vaat van Berignone vanaf 
de toren • slaapkamer met 
tweepersoonsbed • badka-
mer met douche en bidet 
Koer grenzend aan de 
ingang op het gelijkvloers 
(110 m²) met tafel

Lo Spaccetto
Appartement op gelijkvloers 
• 70 m² • max 5 pers • 
keuken (oven, frigo met 
vriesvak, vaatwasmachine) • 
salon met zetelbed voor 2 
pers en tv • slaapkamer (van 
salon gescheiden dmv gor-
dijn) met tweepersoonsbed 
• badkamer met douche en 
bidet (toegankelijk via kleine 
doorgangskamer) • kleine 
slaapkamer met 2 éénper-
soonsbedden 
Privaat terrein voor het 
appartement met tafel en 
stoelen • toegang tot het 
zwembad (70 m²) van het 
dorp op 200 m van het 
appartement

La Vecchia Stalla
Alleenstaande woning • 100 
m² • max 4 pers
Gelijkvloers • keuken en 
eetkamer (vaatwasmachi-
ne, oven, frigo met vries-
vak, microgolfoven) • salon 
met haard, zetelbed en tv 
• badkamer met douche 
hydro-massage
Eerste verdiep • open ruimte 
met 2 éénpersoonsbedden 
• slaapkamer met tweeper-
soonsbed • tv • badkamer
Private buitenruimte (400 
m²) op 2 niveau’s • hoogste 
niveau met tafel en stoelen 
• niveau van het verwarmd 
zwembad (4m x 10m) met 
solarium en prachtig zicht 
op het natuurreservaat van 
Berignone en op Volterra 
(ligzetels en plooibedden)

HuurVoorwaarDen
 �Aankomst op zaterdag tussen 15.00 en 

19.00uur
 �Vertrek op zaterdag tussen 10.00 en 

10.30uur

ter pLaatse te betaLen
 �Waarborg 150 €

 �Bed-, bad- en keukenlinnen te huur indien 
gewenst : 10 €/pers 

 �Eindreiniging Torretta 70 € • Spaccetto 
50 € • Vecchia Stalla 80 €

 �Huisdieren 50 €/week • 70 €/2 weken 
 �Verwarming : Torretta en Spaccetto 7 €/m³

DiVerse
 �Elektriciteitsverbruik inbegrepen
 �Waterverbruik inbegrepen
 �Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te 

brengen
 �Geen verwarming in Vecchia Stalla
 �Kinderbed gratis
 �Tafellinnen inbegrepen
 �Huisdieren toegelaten mits betaling



Vakantiewoning bij een ecolo-
gische wijnbouwer in een deel-
gemeente van Zell, één van de 
grootste wijnbouwdorpen van 
Duitsland. Het huis ligt op amper 
2 minuten wandelen van de 
Moezel. Een kinderspeelplaats 
bevindt zich op slechts 50 m van 
de vakantiewoning en het zwem-
bad “Erlebnisbad Zellerland” 
op 400 m. De eigenaar organi-
seert op verzoek, wijnavonden 
gevolgd door een “kelderbe-
zoek” voor de gasten.

VAKANTIEWONING
Max 6 pers • 80 m² • 2de ver-
dieping-dakappartement • vol-
ledig ingerichte woonkeuken 
met afwasmachine en zetel voor 
2 pers • tv • radio • houtka-
chel • 3 slaapkamers met twee-
persoonsbed • badkamer met 
douche en wasmachine • wc • 
balkon met uitzicht op de wijn-
gaarden • gratis internetaanslui-
ting (laptop zelf meebrengen)  
In de woning mag niet gerookt 
worden
Parkeergelegenheid • fietsenstal-
ling • gratis wijnproeven • verhu-
ring van 3 kajaks (1 x 2 pers en 2 x 
1 pers) en 1 kano (4 volwassenen 
of meerdere kinderen) ter plaatse

3 vakantiewoningen in een 
gerenoveerde woning te 
Pünderich. Dit romantische 
Moezeldorp met haar historische 
dorpskern en talrijke vakwerk-
huizen biedt de vakantiegast 
een aangenaam verblijf in een 
groene omgeving. Pünderich 
heeft vele hoekjes om weg te 
dromen of lekker te eten en te 
genieten van een goede wijn. 

Vakantiewoningen
Max 4 pers • 50-60m² • apparte-
menten op gelijkvloers ”Garten-
Traum” (rolstoeltoegankelijk) of 
1ste verdiep ”Schiefer-Blick” of 
2de verdiep “Himmel-Blick” • 
volledig ingerichte keuken met 
afwasmachine • woonkamer met 
zetelbed voor 2 pers • tv • radio 
• slaapkamer met tweepersoons-
bed (boxspring) • badkamer met 
douche en wc • balkon of terras 
met uitzicht op de wijngaarden • 
gratis internetaansluiting (laptop 
zelf meebrengen) • in de wonin-
gen mag niet gerookt worden
Tuin met barbecue en ligzetels • 
sauna (te betalen) • gratis fitness-
ruimte • berging met wasmachi-
ne (1 munt per week inbegrepen) 
en droogkast • gratis fietsen ter 
beschikking voor volwassenen en 
kinderen • parkeergelegenheid
Nieuw : “Gartenhaus” : avon-
tuurlijke meereizende kinderen 
(max 2) kunnen overnachten in 
het tuinhuis – enkel op aanvraag 
bij huur “Garten-Traum”

HuurVoorwaarDen
 �Weekverhuring en korte  

verblijven (min 4 nachten) aan-
komst vanaf 16.00 uur en vertrek 
voor 10.00 uur 

ter pLaatse te betaLen
 �Waarborg 150 €

HuurVoorwaarDen
 �Weekverhuring van zaterdag 

vanaf 15.00 uur tot zaterdag voor 
10.00 uur

ter pLaatse te betaLen
 �Verhuring kajak of kano 10 €/

dag per boot
 �Huisdieren 10 €/huisdier/huur-

periode

DiVerse
 �Bed-, bad- en keukenlinnen 

inbegrepen
 �Verwarming, gas, eindreini-

ging, water- en elektriciteitsver-
bruik inbegrepen

 �Verblijfstaksen geen
 �Kinderbed met lakens, kin-

derstoel en kinderbad gratis 
(vermelden bij inschrijving)

 �Huisdieren op aanvraag bij 
reservatie

 �Sauna 2 €/beurt

DiVerse
 �Bed-, bad- en keukenlinnen 

inbegrepen
 �Verwarming, water- en elek-

triciteitsverbruik inbegrepen
 �Eindreiniging inbegrepen
 �Verblijfstaksen geen
 �Kinderbed met lakens, kin-

derstoel en kinderbad gratis (te 
vermelden bij inschrijving)

 �Huisdieren niet toegelaten

Het vakantiegebied “Zeller Land” met haar bekoorlijke plekjes ligt aan het midden van de Moezel, tussen Trier en Koblenz. Tot op heden 
draait hier nog alles om wijn en men kan uit ongelooflijk veel wijnen kiezen, maar vergeet vooral niet de beroemde wijn “Zeller Schwarze 
Katz” te proeven. Fietsen is pas echte vreugde, langsheen de rivier, via bekoorlijke wijndorpen en idyllische stadjes... kortom dit in  
combinatie met een vleugje geschiedenis en cultuur maken van uw fietstocht een ware ontdekkingsreis.

laurent monica 
“Zum rittersturZ”

uitstappen aan De moezeL
Zell: heemkundig- en wijnmuseum, “Marienburg”, natuurreservaat, kasteel van Zell, boottochten op de Moezel, zwemparadijs en sportcentrum, 
fietsenverhuur, wijnfeest in Zell (laatste weekend van juni), • Cochem: keizerlijk slot, zwembad, kabelbaan • Traben-Trarbach: wijn- en cultuurstad, 
architectuur uit “Jugendstil”-tijdperk • Bernkastel-Kues: Moezelwijn-museum, ruïne “Burg Landshut” • Trier: oudste Duitse stad met talrijke 
musea, “Porta Nigra”, amfitheater, “Basilika”, keizerlijke thermen, wildpark • “Moselhöhenweg”: wandelweg van 390 km links en rechts van de 
Moezel

afstanD: ± 300 km  
Van brusseL

stülB klaus  
“am rosenBorn”

duITsLANd ∙ ZELLERLANd-MoEZEL 

ZellZell

Huurprijzen per nacht vanaf 6 nachten
Periode 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers

01/01 - 31/12 55 65 70 80 85
Kinderen onder 2 jaar worden als een persoon gerekend

Huurprijzen
Periode 2 personen*

week 4 nachten
01/01 - 31/12 437,5 250
62,50 €/extra nacht  
*kind -2 jaar gratis  
*bijkomende persoon per nacht +10 €
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afstanD: ± 530 km Van brusseL

Schonach, in het noorden van het Zwarte 
Woud, geniet grote bekendheid dankzij  
‘s werelds grootste nog werkende koekoeks-
klok en ligt tevens net naast Triberg, met de 
hoogste waterval van Duitsland. In dit 900 m 
hoog gelegen dal, één van de mooiste van 
het hele Zwarte Woud, vindt u een afwisselend 
landschap voor een actieve of een ontspannen-
de vakantie. De toeristische dienst organiseert 
onder andere kindernamiddagen, belevenisda-
gen op de boerderij, brood bakken, bezoek aan 
een koekoeksklokkenmakerij, ... De aangebo-
den vakantiewoning ligt vlakbij de skilift en op 
5 minuten wandelen van het zwembad.

Beyermann elsa

accommoDatie
3 appartementen • tv • radio • douche • wc • 
parking • ligweide met tuinmeubels • barbe-
cue • kinderspeelplaats • tafeltennis • tuinhuis

VAKANTIEWONING 1
Max 5 pers • 2de verdiep • 70m² • woon-
slaapkamer met tweepersoonsbed • slaap-
kamer met tweepersoonsbed en zetelbed en 
kooknis (elektrische kookplaat en koelkast) • 
balkon

VAKANTIEWONING 2
Max 4 pers • 2de verdiep • 55m² • woonslaap-
kamer met tweepersoonsbed • slaapkamer 
met stapelbed en kooknis (elektrische kook-
plaat en koelkast) • balkon

VAKANTIEWONING 3
Max 6 pers • gelijkvloers (enkele treden) • 
85m² • woonkamer • keuken (elektrische 
kookplaat en koelkast) met eethoek • slaap-
kamer met tweepersoonsbed • slaapkamer 
met tweepersoonsbed en stapelbed • terras

Deze geliefde vakantiestreek strekt zich uit langs de oevers van de Rijn. Schilderachtige 
stadjes en dorpen temidden van dichte wouden en groene weiden en de kristalheldere 
riviertjes hebben hun stempel op deze streek gedrukt. Specifiek voor het zuidelijke deel, 
zijn de klimatologische kuurplaatsen zoals Höchenschwand, St-Blasien, Todtmoos, Bernau, 
Birkendorf en Stühlingen en enkele zeer mooie stadjes in het Rijndal bvb. Bad Säckingen, 
Wehr, Laufenberg en Waldshut-Tiengen. Ook de “Bodensee”, Zwitserland en de Elzas in 
Frankrijk zijn vlakbij. In de winter zijn er meer dan 30 skiliften, skischolen, ijsbanen, rodel-
banen en sneeuwvrije wandelwegen.

uitstappen in Het zwarte wouD
Grafenhausen: heemkundig museum “Hüsli” • Schluchtsee: beeldhouwer en skilift, langlaufpis-
tes en rodelbanen voor de wintergasten • glasblazerijen “Höllental” (Breitnau) en “Wolfach” • 
Salem: apenberg • Wutachtal: museumtrein tussen Zollhaus-Blumberg en Weizen • vogelpark 
“Wiesental” met speeltuin in Steinen-Hofen • dierenpark in Löffingen • Schonach: grootste 
koekoeksklok ter wereld • Triberg: waterval • “Europapark” in Rust • Zwitserland: watervallen in 
Schaffhausen • Bodensee: Mainau • Waldshut-Tiengen: historische binnenstad

HuurVoorwaarDen
 �Weekverhuring van zaterdag vanaf 16.00 

uur tot zaterdag voor 10.00 uur
 �Korte verblijven (minimum 3 nachten) 

mogelijk voor 01/07 en vanaf 19/08

ter pLaatse te betaLen
 �Verblijfstaksen: ca 2,10 €/pers/nacht 

(Konuskaart)
 �Huisdieren 20 €/huisdier

DiVerse
 �Kinderbed met lakens en kinderstoel op 

aanvraag bij Beyermann (gratis)
 �Eindreiniging door de huurders
 �Bed-, bad- en keukenlinnen inbegrepen
 �Verwarming, water- en elektriciteitsver-

bruik inbegrepen
 �Huisdieren toegelaten mits betaling (ver-

melden bij reservatie)

duITsLANd ∙ ZwARTE woud 

EIFEL •  Voss - 4 pers vanaf 250 €/week*

MOEZEL • Esch - 4/5 pers  

vanaf 371 €/week (2 pers)*

* tijdens hoogseizoen

meer woningen op

www.pollen.be

duiTSLANd
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Huurprijzen per week behalve* 
Periode 01/01 - 07/01 07/01 - 01/07 01/07 - 02/09 02/09 - 23/12 23/12 - 30/12

Woning 1 2 pers 287 259 287 259 287
3 pers 322 294 322 294 322
4 pers 357 329 357 329 357
5 pers 392 364 392 364 392

Prijs/nacht* 2 pers 41 37 41 37 41
Woning 2 2 pers 266 245 266 245 266

3 pers 301 280 301 280 301
4 pers 336 315 336 315 336

Prijs/nacht* 2 pers 38 35 38 35 38
Woning 3 2 pers 308 280 308 280 308

3 pers 343 315 343 315 343
4 pers 378 350 378 350 378
5 pers 413 385 413 385 413
6 pers 448 420 448 420 448

Prijs/nacht* 2 pers 44 40 44 40 44
*5 €/nacht/bijkomende persoon - Kinderen onder 2 jaar gratis    

SchonachSchonach



In het hartje van Vorarlberg, ligt, even terzijde van de grote verkeersaders, het 
Grosswalsertal. Dit dal, dat door de eeuwenlange stroming van het riviertje de Lutz werd 
uitgesleten, wordt door een ravijn in twee delen gesplitst. Op de steile hellingen liggen 
verschillende dorpjes uitgestrooid. Naar gelang de kant van de ravijn die u kiest, zijn er 2 
routes: de ene weg begint bij Thüringen en de andere bij Ludesch. In het midden van het 
dal komen deze wegen weer samen en deze ene weg loopt dan over een pas in het hoog-
gebergte verder naar het Bregenzerwald.

ontspanningsmogeLijkHeDen en uitstappen in VorarLberg/grosswaLsertaL
Door de natuur verwarmd meertje “Seewaldsee” • vissen op forel in de Lutz • paardrijden 
bij het klooster van St. Gerold • “Heimatabende” en dia-avonden • wandeltochten naar de 
“Hoher Frassen” en de “Biberacher Hütte” enz... • kaasmakerij te Faschina • steden Bludenz en 
Feldkirch • Sonntag: heemkundig museum • Bludenz: overdekt zwembad

afstanD: ± 900 km Van brusseL

Een vakantieplaats voor elk jaargetijde, voor 
groot en klein en vooral voor gezinnen en 
natuurliefhebbers. Bloeiende bergweiden, een 
groen glinsterend stuwmeertje, watervallen, 
steile rotsen en gemakkelijk beklimbare berg-
toppen bepalen het omliggende landschap.

Burtscher Magdalena

VAKANTIEWONING
Max 4 personen • 50 m² • uitzicht op de 
“Hoher Frassen” • centrale ligging • woon-
kamer met gezellige eethoek • tv • ingerichte
keuken (elektrische kookplaat, koelkast, 
microgolfoven) • slaapkamer met tweeper-
soonsbed en wastafel • slaapkamer met 2 
éénpersoonsbedden • badkamer met dou-
che en wc • balkon met tafel en stoelen • 
ligweide • parking • Wifi-aansluiting in vakan-
tiewoning op aanvraag

afstanD: ± 900 km Van brusseL

De naam “Blons” betekent zoiets als een 
kleine vlakte en ligt op de zonnige helling van 
het dal. Wandelingen en uitstappen brengen 
u langs bergpaden met een heerlijk uitzicht 
op de “Alpe Sera”, één van de mooiste 
“Walseralpen”. Tochten te paard zorgen voor 
een sportief alternatief en voor beweging in de 
frisse berglucht.

erhart helMa

VAKANTIEWONING
Max 5 pers • 50 m² • 1ste verdieping • inge-
richte woonkeuken (elektrische kookplaat, 
koelkast, koffiezetapparaat, vaatwasmachine) 
• tv • slaapkamer met tweepersoonsbed en 
éénpersoonsbed • slaapkamer met 2 éénper-
soonsbedden • badkamer met douche en wc 
• bergruimte • ligweide met tuinmeubels • 
parking • gratis WIFI 

HuurVoorwaarDen
 �Weekverhuring van zaterdag vanaf 16.00 

uur (Erhart) of 15.00 uur (Burtscher) tot zater-
dag voor 10.00 uur

ter pLaatse te betaLen
 �Verblijfstaksen ca 1,12 € per pers/nacht 

vanaf 14 jaar (Burtscher) • ca 1,20 € per pers/
nacht vanaf 14 jaar (Erhart)

DiVerse
 �Bed-, bad- en keukenlinnen inbegrepen
 �Verwarming, water- en elektriciteitsver-

bruik inbegrepen
 �Eindreiniging inbegrepen
 �Kinderbed (tot 2 jaar) met lakens op aan-

vraag gratis (Burtscher)
 �Huisdieren niet toegelaten bij Burtscher, 

wel toegelaten bij Erhart

oosTeNRIJK ∙ VoRARLBERG-GRoSSwALSERTAL

BlonsBlons

RaggalRaggal

 Huurprijzen per week
Periode 2 pers 3 pers 4 pers

22/04 - 01/07 220 280 370
01/07 - 09/09 230 290 380
09/09 - 15/12 220 280 370
Niet te huur buiten bovenstaande periodes

Huurprijzen per week
Periode 4/5 pers

07/01 - 22/04 595
22/04 - 25/11 525
25/11 - 06/01/2018 595
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De Pongau ligt op een kruispunt 
van doorgaande verkeerswe-
gen: van Salzburg naar Karinthië 
en van Stiermarken door het 
Ennstal en het Salzachtal naar 
Tirol. In het noorden verhef-
fen zich drie markante kalk-
massieven: de vergletsjerde 
Hochkönig en Dachstein met 
daartussen het Tennengebergte 
met de “Eisriesenwelt”, het 
unieke doolhof van ijsgrotten.

uitstappen in 
saLzburgerLanD
Werfen: Kasteel “Hohenwerfen”, 
“Eisriesenwelt”-ijsgrotten • Hallein: 
zoutmijnen • Pelgrimskerk te 
Dürrnberg • “Göllinger”- water-
val • “Edelweisstrasse” naar 
de “Edelweisspitze” (tolweg) • 
“Grossglockner-Hochalpenstrasse” 
(tolweg) • Heiligenblut • St. Johann 
im Pongau: “Liechtensteinklamm” 
• “Kehlsteinhaus” in Berchtesgaden 
• “Schloss Hellbrunn” (waterspe-
len en alpenzoo) • “Krimmler”-
watervallen • “Gerlosstrasse” 
• Kaprun • natuurpark “Hohe 
Tauern”

afstanD: ± 1030 km  
Van brusseL

Werfenweng is een typisch 
Oostenrijks bergdorp, gele-
gen op een plateau van 1 000 
m hoogte, aan de voet van het 
Tennenmassief. U proeft hier de 
gezellige vakantiesfeer, maar het 
is vooral de omgeving die dit 
plaatsje zo aantrekkelijk maakt. 
Vele kilometers uitgestippel-
de wandelwegen brengen u 
langsheen vrolijk bebloemde 
boerderijen en gasthoven. Ook 
mountainbikeliefhebbers en 
bergbeklimmers zullen hier graag 
hun kans wagen! In het plaat-
selijk opleidingscentrum kan u 
parapente en rafting aanleren. 
En in de winter kan u terecht in 
de skischool voor opleiding in 
enkele sneeuwsporten (skiliften 
in het dorp). Bovendien bete-
kent vakantie op de boerderij een 
echt feest voor de kinderen. Ze 
mogen, in overleg met de boer, 
de dieren helpen voeren en knuf-
felen. Laat u de keuze aan hen...?

seidl Josef 
“Mayrhof”

faciliteiten
Boerderij met kippen, geiten, 
konijnen, pony’s (ponyrijden), 
koeien, katten en een hond ter 
plaatse • gratis toegang tot de 
“Badesee” in de zomer en de 
ijsbaan in de winter • eventueel 
“broodjesservice” mogelijk • kin-
derspeelplaats, zandbak, schom-
mel, tennisterrein en overdekt 
zwembad in de nabijheid

accoMModatie
3 vakantiewoningen op een boe-
renhof • 10 minuten van het cen-
trum • woonkamer met volledig 
ingerichte keuken (elektrische 
kookplaat, oven, koelkast, koffie-
zetapparaat) • tv

VAKANTIEWONING 3
Max 5 pers • 65 m² • 2de ver-
dieping • slaapkamer met twee-
persoonsbed • slaapkamer met 
tweepersoonsbed en éénper-
soonsbed • douche • wc • groot 
balkon 

VAKANTIEWONING 4
Max 4/5 pers • 50 m² • 2de 
verdieping • slaapkamer met 
tweepersoonsbed en zetelbed • 
slaapkamer met tweepersoons-
bed • douche • wc • balkon 

VAKANTIEWONING 5 
Max 2 pers • 35 m² • 2de ver-
dieping • slaapkamer met twee-
persoonsbed • badkamer met 
douche en wc • balkon

faMilie huBer 
“edtgut”
faciLiteiten
Ligweide, terras en grillmoge-
lijkheid ter plaatse • kindvrien-
delijke vakantie: koeien, kalfjes, 
hond, paard (rijmogelijkheid 
voor de kinderen) • tafeltennis • 
schommel • zandbak • men kan 
meegaan naar de alm of hel-
pen bij het melken in de stal 
• langlauf-piste • halte voor de 
skibus en de Badesee

accommoDatie
5 vakantiewoningen in een nieuw-
gebouwd boerenhof • dorpscen-
trum • woonkamer met volledig 
ingerichte keuken (elektrische 
kookplaat, microgolfoven, koelkast) 
• tv • badkamer met douche en wc 

WONINGEN 2 EN 4
Max 2/4 pers • 38 m² • 1ste ver-
diep (nr 2) of 2de verdiep (nr 4) 
• zetelbed voor 2 personen • 1 
slaapkamer met tweepersoons-
bed • balkon

HuurVoorwaarDen
 �Weekverhuring (Seidl) van 

zaterdag vanaf 16.00 uur tot 
zaterdag voor 10.00 uur

 �Vrije aankomst- en vertrek-
data (Huber) vanaf 14.00 uur en 
vertrek voor 10.00 uur

ter pLaatse te betaLen
 �Verblijfstaksen ca 2 €/pers/ 

nacht vanaf 15 jaar

DiVerse
 �Kinderbed met lakens en 

kinderstoel (tot 3 jaar) gratis bij 
Huber 

 �Bed-, bad- en keukenlinnen 
inbegrepen (eenmaal per week 
propere handdoeken)

 �Verwarming, water- en elektri-
citeitsverbruik inbegrepen

 �Eindreiniging inbegrepen
 �Gebruik wasmachine 4 €/

wasbeurt (Huber)
 �Huisdieren niet toegelaten

WONING 3
Max 3/4 pers • 45m² • 1ste ver-
diep • slaapkamer met twee-
persoonsbed • slaapkamer met 
2 éénpersoonsbedden (achter 
elkaar) • balkon

WONING 5
Max 4/5 pers • 43 m² • 2de 
verdiep • slaapkamer met twee-
persoonsbed • slaapkamer met 
stapelbed voor 2 kinderen • zetel-
bed voor 1 pers in woonkamer • 
balkon

WONING 6
Max 4/5 pers • 45 m² • 2de 
verdiep • slaapkamer met twee-
persoonsbed en zetelbed voor  
1 pers • slaapkamer met 2 één-
persoonsbedden • balkon 

oosTeNRIJK ∙ SALZBuRGERLANd-PoNGAu 

WerfenwengWerfenweng

Huurprijzen per week/bijkomende nacht*
Periode Woning 2 of 4 Woning 3 Woning 5 en 6

2 pers 3 pers 4 pers 3 pers 4 pers 3 pers 4 pers 5 pers
06/01 - 20/12 289/38 345/46 401/54 420/56 504/68 420/56 504/68 553/75
*min verhuring 1 week

42  -  2017  2017 - 43

 Huurprijzen per week
Periode Woning 3 • 4/5 pers Woning 4 • 4/5 pers Woning 5 • 2 pers

1e week 2e week 1e week 2e week 1e week 2e week
07/01 - 22/04 510/580 490/560 510/580 490/560 300 280
22/04 - 09/12 475/510 455/490 475/510 455/490 279 259



Tsjechië is een vakantieland in volle bloei. Het is eveneens een land 
met een boeiend cultureel verleden, met fraaie historische stadjes 
en ontelbare kastelen en monumenten. Maar bovenal is het ook 
een land met een betoverende en weidse natuur.

uitstappen in De streek
Šumava Nationaal Park: grootste beschermd natuurgebied van Tsjechie, 
oneindige mogelijkheden voor wandelen en fietsen • Prášily-meer • 
Polednik (hoogste top met 1.315m) • Vydra-rivier • kleine stadjes in de 
omgeving: Sušice en Kašperský Hory, vinden hun oorsprong in de goud-
en zilverontginning in de Middeleeuwen • Klatovy: provinciehoofdstad 
met o.a. catacomben en barok apothekersmuseum • Domažlice: mooi 
bewaard middeleeuws stadje met bekende folklorefeesten • burchten 
en kastelen: Rabí, Kašperk en Velhartice
Ceský Krumlov: UNESCO-beschermd stadje gelegen in een meander 
van de Moldau (op 110 km) • Karlovy Vary: wereldvermaard kuuroord (op 
125 km) • Praag: stad der 1.000 torens (op 155 km)

afstanD :  
± 900 km Van brusseL

Het dorpje, nabij Sušice, is in 10 uur vlot 
bereikbaar met de wagen via de auto-
snelweg via Regensburg tot Deggendorf.  
Svojšice ligt aan de rand van het uitgestrekte 
Boheemse Woud en de plaatsen Plzen, Ceský 
Krumlov en Karlovy Vary zijn vlot bereikbaar. 
Praag ligt op ongeveer 160 km.

hotel Gandalf

Hotel Gandalf bevindt zich in Svojšice. een 
magisch plekje aan de rand van het uitge-
strekte Boheemse Woud. Het gastvrije en 
persoonlijk onthaal door de Vlaamse uitbater 
zorgt reeds onmiddellijk bij aankomst voor 
een familiale sfeer en een thuisgevoel. Het 
hotel beschikt over 11 ruime tweepersoons-
kamers met mogelijkheid tot extra bed. Elke 
kamer heeft een zithoekje en een aparte 
badkamer met douche en toilet. Verder zijn 
er ook nog 2 familiekamers. Een familieka-
mer omvat 2 aparte slaapkamers met een 
gemeenschappelijke inkomhall en badkamer 
en is geschikt voor 4 tot 5 personen.

faciLiteiten ter pLaatse
Overdekt zwembad • whirlpool • salon met 
tv • gratis WIFI • kelderbar • afgesloten tuin 
met terras • parking 

VerbLijfsformuLe 
Kamer met ontbijt of half pension naar keuze

HuurVoorwaarDen
 �Hotel geopend van 08/04 tot 30/09
 �Vrije aankomst- en vertrekdata 

Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek voor 
11.00 uur

DiVerse
 �Verblijfstaksen inbegrepen 
 �Kinderbed gratis op aanvraag - te vermel-

den bij inschrijving
 �Huisdieren niet toegelaten

sport en ontspanning
Het Boheemse Woud is het grootste natuur-
gebied van Tsjechië en een groene long 
in Europa. Hotel Gandalf ligt op een kruis-
punt van de vele wandel- en fietspaden 
in dit gebied, ideaal dus voor een actieve 
verkenning van de streek. Aan de receptie 
zijn streekkaarten met aangeduide routes 
ter beschikking en mountainbikeverhuur is 
mogelijk. Andere activiteiten in de buurt: 
afvaart van de Otava • kliminitiatie • paard-
rijden • touwenparcours

TsJechIË ∙ BohEMEN 

Prijs hotel Gandalf per persoon/nacht in logies en ontbijt
Periode 08/04 - 08/07 09/07 - 18/08 19/08 - 30/09

Basis 2 pers/kamer 33 36 33
Kinderkorting geldig op basis van logies en ontbijt, op de kamer van minimaal 2 volbetalende personen :
Kinderen -3 jaar gratis • Kinderen 3 - 12 jaar -50% • Kinderen vanaf 12 jaar -25%  

Kinderkorting geldig op basis van logies en ontbijt, op een familiekamer (min 4 pers) :
Kinderen -6 jaar -50% • Kinderen vanaf 6 jaar -25%    

Single toeslag : +30% • Toeslag halfpension : 10 €/persoon • Kindermaaltijd ( -12 jaar) : 6 €

SvojšiceSvojšice
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De vele musea, verschillende bouwstijlen en 
mooie architectuur maken van de Tsjechische 
hoofdstad Praag een ideale uitvalsbasis voor 
tal van culturele bezoeken.

HuurVoorwaarDen
 �Het hele jaar door te huur
 �Weekverhuring van zaterdag vanaf 

16.00 uur tot zaterdag voor 10.00 uur

ter pLaatse te betaLen
 �Huisdieren 50 €/week
 �Waarborg 150 € (enkel voor Zizka en Hus)
 �Sauna indien gewenst 75 €/week (Hus)

chata posoBice

Max 4 pers (2 volw + 2 kind) • woonkamer • 
tv • Wifi • 2 slaapkamers op verdiep (1 met 
tweepersoonsbed en 1 met 2 éénpersoons-
bedden) • ingerichte keuken • badkamer met 
douche en wc • ruime tuin met barbecue • 
parking • huisdieren toegelaten

Prijs 400 €/week

chata ZiZka
Max 6 pers • ingerichte keuken (gasfor-
nuis, koelkast met vriesvak, vaatwasmachine, 
microgolfoven) • woonkamer met zithoek en 
openhaard (tv en DVD)
Verdiep : 3 slaapkamers met tweepersoons-
bed • badkamer met bad en toilet • badka-
mer met douche en toilet • terras met tuin-
meubels • Wifi internet aansluiting • kleine 
huisdieren toegelaten op aanvraag

appartementen noVé město
Rustig gelegen naast een park en op 10 minu-
ten wandelen van Wenceslasplein (Praag 2 – 
Nové Město) • max 4 pers • comfortabele 
slaapkamer met tv en satellietverbinding • 
ruime woonkamer met grote sofa en tv • WIFI 
• ingerichte keuken • badkamer met inloop-
douche en wc
Huisdieren niet toegelaten
Huur parking mogelijk (10 €/dag – ter plaatse 
te betalen)
Gelijkaardige appartementen in de buurt : 
Staré Město (max 4 pers) en Vyšhehrad (max 
6 pers)

2 geschakelde huisjes apart of samen te huur (verbindingsdeur) • op een berg gelegen met 
kasteel van Rabi op achtergrond • oever van de Otava op 200 m

chata VlastejoV

Gezellig vakantiehuis • max 6 pers • woonka-
mer • tv • Wifi • 2 slaapkamers met tweeper-
soonsbed • slaapkamer met 2 éénpersoons-
bedden • ingerichte keuken • badkamer met 
douche en wc • ruime afgebakende tuin met 
barbecue • parkeergelegenheid • huisdieren 
niet toegelaten

Prijs 440 €/week

chata hus 
Max 6 pers • ingerichte keuken (gasfornuis, 
koelkast met vriesvak, vaatwasmachine, micro-
golfoven) • woonkamer met zithoek en open-
haard (tv en DVD) • slaapkamer met tweeper-
soonsbed op gelijkvloers
Verdiep met 2 slaapkamers met tweepersoons-
bed • badkamer met bad en toilet en Finse sauna 
• terras met tuinmeubels • Wifi internet aansluiting 
• kleine huisdieren toegelaten op aanvraag 

Deze comfortabele vakantiehuisjes zijn te 
huur van Pasen tot november. Tijdens de 
zomermaanden kunnen families inschrij-
ven op een activiteitenaanbod dat vanuit 
het Belgische buitensportcentrum Jiricna 
georganiseerd wordt, een Nederlandstalig 
ontmoetingspunt waar de gasten terecht 
kunnen voor streekinfo of voor logistieke 
ondersteuning.

DiVerse
 �Verblijfstaksen inbegrepen
 �Verbruik van water, elektriciteit, gas, ver-

warming en eindreiniging inbegrepen
 �Bed- en keukenlinnen inbegrepen
 �Badlinnen meebrengen (chata’s)
 �Huisdieren op aanvraag - zie huisjes afzon-

derlijk

chata sVetla 
Max 4 pers • vakantiewoning met unieke 
ligging voor liefhebbers van rust en natuur 
• tuin sluit aan op bos • woonkamer • Wifi 
• moderne keuken met vaatwasmachine • 
slaapkamer met een kingsize bed • badka-
mer (wasmachine, douche en toilet) 
Verdiep met duplex kamer met 2 éénper-
soonsbedden
Ruime tuin met tuinmeubels en vuurplaats • 
huisdieren toegelaten 

Prijs 400 €/week

Prijs 590 €/chata/week 

Vakantiehuisjes 
in het Boheemse 
woud

Huurprijzen voor 3 nachten
van 01/01 tot 31/12

Type Nové Město Staré Město Vyšhehrad
2 personen 365 400 400
4 personen 395 460 460
6 personen - - 520

chata petroVice 
Max 6/8 pers • nieuwe vakantiewoning • 
modern ingerichte keuken (vitro-keramische 
kookplaat, ijskast, microgolfoven, vaatwas-
machine en wasmachine) • ruime living met 
openhaard, satelliet-tv 
Verdiep : slaapkamer met tweepersoonsbed en 
eventueel bijzetbed • slaapkamer met stapelbed 
• slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden en 
bijzetbed • badkamer met ligbad • apart toilet 
Centrale vloerverwarming • afgesloten tuin 
• BBQ-plaats • tuinmeubels • carport • Wifi 
internet aansluiting • geen huisdieren toe-
gelaten

Prijs 654 €/week

TsJechIË ∙ BohEMEN 

meer woningen op

www.pollen.be

TSJEChiE

PraagPraag

 2017 - 4544  -  2017



€588
1 week vanaf

Chalet Krimml
Salzburgerland, Oostenrijk

12 4

8.8

AT-5743-21
Huiscode

€1.083
1 week vanaf

Chalet Hérémence
Wallis, Zwitserland

8 4 1

1

1

9

CH-1987-15
Huiscode

€2.065
1 week vanaf

Villa San Bartolomé de Tirajana
Canarische Eilanden, Gran Canaria, Spanje

6 3

8.1

ES-35100-03
Huiscode

1, 2 of 3 jaar vooruit te boeken

48u optie mogelijk, zonder verplichtingen

24/7 SOS-Service

100% gecheckte huizen

Flexibele boekingsperioden

Customer Service 7/7, late openingstijden

Eerlijke informatieUp-to-date beschikbaarheid online

Grote groepshuizen

Meer dan 30 jaar tevreden gasten

Wintersport

Overwinteren

Belvilla biedt

Meer wintersportlanden vindt u op www.belvilla.be



€2.862

€1.039

€1.730

1 week vanaf

1 week vanaf

1 week vanaf

Vakantiehuis Achlades

Vakantiehuis Fayence

Villa Sant Josep de sa Talaia

Kreta, Griekenland

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Provence, Frankrijk

Balearen, Ibiza, Spanje

9

8

6

4

3

3

2

9

8

9

GR-74057-15

FR-83440-54

ES-07830-32

Huiscode

Huiscode

Huiscode

€748
1 weekend vanaf

1 midweek vanaf

Villa Septon
Ardennen, Luxemburg, Durbuy-La Roche-Bastogne, België

8 4

9.4

BE-6940-78
Huiscode

€271

Chalet Arimont
Ardennen, Luik-Spa-Malmedy-Stavelot, Hoge Venen, België

6 2 2

8.4

BE-4960-59
Huiscode

Weekendje weg

Kijk voor meer vakantiehuizen op www.belvilla.be



Gelegen ten zuidwesten van het Centraal Massief en ten westen van de Rhône, is de 
Ardèche zeer gemakkelijk bereikbaar via de autosnelweg. Vanwege haar geografische 
ligging, haar middellands-zeeklimaat, de charme van haar oude stenen evenals de 
gastvrijheid van haar inwoners, is de Ardèche bijzonder aantrekkelijk. Uitzonderlijke en 
soms adembenemend mooie oorden verrassen hier de natuurliefhebbers.

uitstappen in De arDècHe
“Gorges de l’Ardèche” met “Pont d’Arc” • 
de steden Nîmes, Uzès, Orange, Avignon • 
“Grotte de la Madeleine” • “Parc National 
des Cévennes” • bezienswaardige oude 
dorpjes Antraigues, Largentière en Les Vans 
• waterval van Ray-Pic • kastelen van Saint-
Montan en Alba • St Hippolyte-du-Fort: zij-
defabricatie

afstanD : brusseL - VaLLon pont 
D’arc ± 930 km

FRANKRIJK ∙ ARdEChE

48  -  2017  2017 - 49

residentie odalys  
les sources de manon
De residentie, op slechts 10 minuten lopen 
van het dorpje Vallon Pont d’Arc, bestaat uit 
appartementen voor 6 personen in blokken 
van 4 tot 6 accommodaties.  De residentie 
ligt in een rustige omgeving en is goed 
onderhouden. 

faciLiteiten 
2 openluchtzwembaden met plonsbad (1 
toegankelijk van tot 23/09 en verwarmd tot 
half juni en vanaf half september en 1 niet 
verwarmd en toegankelijk in juli en augustus) 
• wasgelegenheid mits betaling • gratis par-
keergelegenheid

actiViteiten in De streek  
mits betaLing

Zwemgelegenheid • paardrijden • kano-ka-
yak • canyoning • speleologie • wandeltoch-
ten • mountainbiken • avonturenpark

accommoDatie
Appartement 3 kamers duplex
Max 6 pers • 45m² • duplex of volledig op 
zelfde verdiep • zithoek met slaapbank voor 
2 pers • slaapkamer met tweepersoonsbed 
(1m40) • slaapkamer met 2 éénpersoons-
bedden (80) of stapelbed • ingerichte keu-
ken (frigo, vaatwasmachine, microgolfoven, 
kookplaat) • badkamer met bad of douche • 
aparte wc • terras 

HuurVoorwaarDen
 �Residentie geopend van 01/04 tot 04/11
 �Weekverhuring van zaterdag vanaf 17.00 

uur tot zaterdag voor 10.00 uur

ter pLaatse te betaLen
 �Waarborg 300 € die wordt teruggegeven 

na controle
 �Verblijfstaksen 1 €/pers/nacht vanaf 13 jaar
 �Babykit (kinderstoel, kinderbed en baby-

badje) 25 €/week (op aanvraag bij reservatie)
 �Huisdieren toegelaten op aanvraag 50 €/

huisdier/verblijf
 �Eindreiniging indien gewenst 56 €
 �Handdoeken te huur indien gewenst  

6 €/set 
 �Wasserette
 �Elektrische BBQ (indien beschikbaar) :  

5 €/dag

DiVerse
 �Tv en WIFI (1 toegang) gratis
 �Bedlinnen inbegrepen
 �Eindreiniging ten laste van de huurders 

U vindt uitgebreide info op de site 
http://www.odalys-vacances.com/ 

location-campagne/ardeche/vallon-pont-d-arc/ 
door te navigeren naar de verschillende onderdelen

NIEUW 

Huurprijzen per 
week

Periode

3 
kamers 

of 
duplex  
6 pers

01/04 - 08/04 395
08/04 - 15/04 395
15/04 - 22/04 395
22/04 - 29/04 395
29/04 - 06/05 395
06/05 - 13/05 395
13/05 - 20/05 360
20/05 - 27/05 395
27/05 - 03/06 360
03/06 - 10/06 395
10/06 - 17/06 445
17/06 - 24/06 515
24/06 - 01/07 630
01/07 - 08/07 890
08/07 - 15/07 1055
15/07 - 22/07 1055
22/07 - 29/07 1055
29/07 - 05/08 1175
05/08 - 12/08 1175
12/08 - 19/08 1120
19/08 - 26/08 750
26/08 - 02/09 530
02/09 - 09/09 345
09/09 - 16/09 300
16/09 - 23/09 300
23/09 - 30/09 280
30/09 - 07/10 250
07/10 - 14/10 250
14/10 - 21/10 250
21/10 - 28/10 250
28/10 - 04/11 250



residentie odalys  
claire rive 
De residentie is gelegen in 200m van de Lot 
en 1500m van het stadscentrum. De appar-
tementen zijn volledig ingericht met televisie 
en gratis WIFI.

faciLiteiten 
Verwarmd openluchtzwembad met kikkerbad 
• speelplaats voor kinderen • petanquebaan 
• pingpong • gratis parking 

actiViteiten ter pLaatse 
(08/07 tot 04/09)
Kinderclub (gratis in juli-augustus) 5 halve 
dagen per week (4 tot 11 jaar) 
Adolescentenclub (gratis in juli/augustus) 
van 12 tot 15 jaar 
De ambassadeur van Odalys adviseert u 
tijdens de maanden juli en augustus op ont-
dekking te gaan in uw vakantieregio

accommoDatie
Appartement 4 pers
29m² • zithoek met slaapbank voor 2 pers 
• slaapkamer met tweepersoonsbed (1m40) 
• ingerichte keuken (frigo, vaatwasmachine, 
microgolfoven, kookplaat) • badkamer met 
bad of douche • aparte wc • balkon of terras  
Appartement 6 pers
43m² • zithoek met slaapbank voor 2 pers 
• slaapkamer met tweepersoonsbed (1m40) 
• slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden 
(80) of stapelbed • ingerichte keuken (frigo, 
vaatwasmachine, microgolfoven, kookplaat) 
• badkamer met bad of douche • aparte wc 
• balkon of terras 

FRANKRIJK ∙ LoT

U vindt uitgebreide info op de site  
http://www.odalys-vacances.com/ 

location-campagne/sud-ouest/prayssac/ 
door te navigeren naar de verschillende onderdelen
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   Huurprijzen per week
Periode 2 kamers  

4 pers
3 kamers  

6 pers
20/05 - 27/05 230 245
27/05 - 03/06 230 245
03/06 - 10/06 230 245
10/06 - 17/06 230 245
17/06 - 24/06 300 315
24/06 - 01/07 370 390
01/07 - 08/07 660 680
08/07 - 15/07 760 780
15/07 - 22/07 760 780
22/07 - 29/07 760 780
29/07 - 05/08 940 1000
05/08 - 12/08 940 1000
12/08 - 19/08 855 900
19/08 - 26/08 510 540
26/08 - 02/09 370 390
02/09 - 09/09 230 245
09/09 - 16/09 230 245

NIEUW 

uitstappen in de lot
(zie uitstappen p 27) 

afstanD : brusseL – prayssac   
± 895km

HuurVoorwaarDen
 �Residentie geopend van 20/05 tot 16/09
 �Weekverhuring van zaterdag vanaf 17.00 

uur tot zaterdag voor 10.00 uur

ter pLaatse te betaLen
 �Waarborg 300 € (teruggegeven na con-

trole)
 �Verblijfstaksen/eco-tax 0,90 €/pers/nacht 

vanaf 12 jaar
 �Babykit (kinderstoel, kinderbed en baby-

badje) 25 €/week (op aanvraag bij reservatie)
 �Huisdieren 50€/verblijf/huisdier
 �Eindreiniging indien gewenst vanaf 60 €
 �Bed-, Bad- en keukenlinnen te huur ter 

plaatse indien gewenst
 �Wasmachine 

DiVerse
 �Tv en WIFI (1 toegang) gratis
 �Bed-, Bad- en keukenlinnen zelf mee te 

brengen
 �Eindreiniging ten laste van de huurders 
 �Huisdieren toegelaten op aanvraag

Rocamadour en Saint-Cirq-Lapopie beho-
ren tot de mooiste dorpen van Frankrijk: 
stenen sites, leunend tegen een rotswand 
en met daken die zacht naar de rivier afhel-
len. De Lot biedt u niet enkel een verschei-
denheid aan landschappen, maar ook de 
rijke gastronomie van de Quercy : saffraan, 
truffels en ...de “cabécou”.



Profiteer van een aanbod
Van bijna  

40 bestemmingen
Overal in Frankrijk

Inlichtingen en reservaties, rechtstreeks bij Pollen.  
Vermindering klanten Pollen van 5 tot 20% afhankelijk van de periodes, bestemmingen, cumuleerbaar met bepaalde  

« Bons Plans » en promoties 
Meer inlichtingen bij mmv : http://partenaires.mmv.fr met code COMP042468

Kinderclub

Animatie

Zwembad  ontspanning

In de bergen, aan zee, op het platteland
In de winter of de zomer

In familieverband, met twee of met vrienden
Voor een week of er even tussenuit,
In volpension of een huurformule…

En overal in Frankrijk
En overal in Frankrijk

Geniet van een reeks van bijna  
40 Clubhotels en Residenties,  

op de mooiste locaties van Frankrijk… 

Van de kust van la Manche tot  
aan de Atlantische oceaan, van het 

Catalaanse land tot aan de Côte d’Azur,  
van de mooiste Alpenheuveltoppen  
tot de rijkdom van het hinterland…

mmv, DE specialist voor 
skivakanties

mmv is 2de belangrijkste hoteloperator  
voor de Franse Alpen, maar ook  

de specialist voor skivakanties sedert  
meer dan 25 jaar met een aanbod  

van 17 prestigieuse stations.

Buitengewone ligging van de residenties  
in het hart van de domeinen en in de  

nabijheid van de pistes….

Val Thorens, Les Ménuires, Tignes, Les Arcs, Flaine…

Kies de vakantie van uw dromen !

Vermindering 

Klanten Pollen 

Tot

-20%



résidence cluB ****  
le hameau des airelles

De residentie is gesitueerd in de nieuwe wijk 
“l’obélisque” vlakbij het centrum en de win-
kels. Ze biedt prestaties van grote standing in 
een geheel van charmante houten en stenen 
woningen. 

VerbLijf
Residentie met 184 appartementen met ter-
ras of balkon • liften aanwezig

faciLiteiten
Gratis toegang tot het verwarmd openlucht-
zwembad en tot de ontspanningsruimte 
(jacuzzi, hammam, sauna) • welness-zone 
(mits betaling) met verzorgingscabines 
Pack Comfort inbegrepen : lakens (opge-
maakte bedden bij aankomst) • handdoeken 
• kit onderhoudsproducten • eindreiniging 
(behalve kookhoek en afwas)
WIFI aan het onthaal en in de appartementen 
Mits betaling : parking, huisdieren en brood-
jesservice

kinDeren
Club Kids (4 tot 10 jaar) 5 halve dagen + 1 
avond
Entr’Ados (11 tot 17 jaar)
Baby kit indien gewenst

accommoDatie 
Uitrusting appartementen : grote zitkamer 
met zetelbed • flat screen tv • kookhoek 
(vitro-keramische kookplaat, koelkast, vaat-
wasmachine, microgolfoven/grill) • badka-
mer (bad, haardroger) • aparte wc
Appartement 2 kamers 4 pers
30-35m² • woonkamer met zetelbed of uit-
schuifbed voor 2 pers • slaapkamer met 2 
éénpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed 
(1m60)  
Appartement 3 kamers 6 pers “Familie”
38-45m² • woonkamer zetelbed of uitschuif-
bed voor 2 pers • slaapkamer met 2 éénper-
soonsbedden of 1 tweepersoonsbed (1m60)  
• kleine slaapkamer voor 2 pers met stapel-
bed
Appartement 3 kamers 6 pers “Espace”
50-54m² • woonkamer met zetelbed of uit-
schuifbed voor 2 pers • 2 slaapkamers met 2 
éénpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed 
(1m60) 

MontgenèvreMontgenèvre

onze overige selecties “mmv” aan voorkeurtarief
pont du Gard la rochelle théoule

Ideaal gelegen op enkele stappen van de 
Italiaanse grens, in de zonnigste streek van 
Frankrijk, met een gezonde frisse lucht en 
een uitgebreide infrastructuur die het hele 
jaar door geopend is, biedt Montgenèvre 
haar vakantiegangers alle geneugten van de 
bergen, ommetjes langs de bloemrijke alpen-
weiden, hoogtemeren enz…
Extra’s van mmv : aangelegde recreatiezo-
ne • Italië op 1 km

uitstappen in De buurt 
Recreatiezone op 500 m van de residentie 
(zwemmen, trampoline, huur kayak of water-
fiets) • acrobatisch park • zomerrodelbaan • 
canyoning • via ferrata • bike park • berg-
beklimmen • international golf • tennis • 
beach-volley • wandeltochten • paardrijden 
• trail • opblaasbare speeltuigen • Durancia 
(centre Balnéo) ….
Briançon • le Queyras • valleien van de 
Névache en van de Guisane • bergpassen 
van l’Izoard en van Lautaret

«Bons plans» 
-10% voor alle reservaties voor 15/02/2017

+
2 opeenvolgende weken = - 10%
3 opeenvolgende weken = - 20%

Huurprijzen per week

Periode 2 kamers  
4 pers

Familie  
3 kamers  

6 pers

Espace  
3 kamers  

6 pers
24/06 - 01/07 245 273 329
01/07 - 08/07 392 434 518
08/07 - 15/07 560 616 742
15/07 - 22/07 560 616 742
22/07 - 29/07 560 616 742
29/07 - 05/08 616 679 812
05/08 - 12/08 644 707 847
12/08 - 19/08 644 707 847
19/08 - 26/08 560 616 742
26/08 - 02/09 413 455 546

FRANKRIJK ∙ ALPES du Sud
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ITALIË ∙ LAGo di GARdA 

52  -  2017

altomincio family park ****
Een prachtig uitzicht op de bergen van 
Lombardië... Een park? Een dorp? Een para-
dijs? Noem het zoals je wilt, Altomincio 
Family Park heeft alles wat je van een vakan-
tie vol ontspanning mag verwachten : een 
glimlach op de gezichtjes van de kinderen 
en ontspannen gelaatsuitdrukkingen bij de 
ouders. Een stacaravan omringd door groen, 
gelegen in een sfeer van totale rust.
Ga er rustig voor zitten en bedenk op je 
gemak wat je wilt gaan doen…ontspannen 
aan de rand van het zwembad in totale vei-
ligheid voor de kinderen, de oevers van het 
Gardameer bewonderen (op korte afstand 
ligt Valeggio sul Mincio), of een leuke gezins-
uitstap naar Gardaland !

faciLiteiten
Bar • restaurant • pizzeria • winkeltjes • 
petanque • wifi (betalend) • fietsenverhuur 
(betalend) • honden toegestaan (betalend) • 
mini club • speelplaats

 �Sportactiviteiten ter plaatse : zwembad 
met glijbaan • kinderbad • minigolf (betalend) 
• tafeltennis • volleybal • voetbal 

 �Sportactiviteiten in de buurt en mits 
betaling : windsurfen • kitesurf • waterski • 
vissen • waterfiets • manege • pretpark

accommoDatie
VILLA+ 4/6 PERS
Max 4 volwassenen en 2 kinderen • 25m² • 
terras 12m² • pergola 8 m² • airco • salon 
en kookhoek (4 gaspitten, koelkast/diep-
vries, magnetron, ventilator en koffiezet) met 
slaapbank voor 2 pers (130x190cm - tot 14 
jaar) • slaapkamer met tweepersoonsbed 
140x190cm • slaapkamer met 2 eenpersoons-
bedden (80x190cm) • badkamer • wc • leef-
tijd van de caravan tussen 0 en 7 jaar

VILLA RIVIERA 4/6 PERS
Max 4 volwassenen en 2 kinderen • 25m² • 
terras 15m² • pergola 8-12 m² • airco • salon 
en kookhoek (4 gaspitten, koelkast/diepvries, 
magnetron, ventilator en koffiezet) met slaap-
bank voor 2 pers (130x190cm - tot 14 jaar) • 
directe toegang tot terras • slaapkamer met 
tweepersoonsbed (140x190cm) • slaapkamer 
met 2 eenpersoonsbedden (80x190cm) • bad-
kamer • wc • leeftijd van de caravan tussen 0 
en 7 jaar

VILLA RIVIERA 6 PERS
Max 6 volwassenen • 32m² • terras 15m² • 
pergola 8m² • airco • salon en kookhoek 
(4 gaspitten, koelkast/diepvries, magnetron, 
ventilator en koffiezet) • directe toegang tot 
terras • slaapkamer met tweepersoonsbed 
(160x200cm) • 2 slaapkamers met 2 eenper-
soonsbedden (80x190cm) • badkamer • wc • 
leeftijd van de caravan tussen 0 en 7 jaar

Het huren van andere types op deze 
camping is mogelijk. U vindt uitgebreide  

info en tarieven op de site  
www.homair.com/nl/camping/ 
altomincio-family-park door te  

navigeren naar de verschillende  
onderdelen (uitrusting en diensten, 

toegang, praktische info,...)

Onze samenwerkingspartner HOMAIR stelt u 120 bestemmingen 
voor in Frankrijk, Spanje, Italië, Kroatië, Portugal en Oostenrijk.  

Deze kan u bekijken op www.homair.com en reserveren  
via Pollen.

Salionze 
di Valeggiodi Valeggio
Het Gardameer is het grootste meer van 
Italië. Ten zuiden van het Gardameeer, op 
de grens van de twee regio’s Lombardije 
en Veneto, ligt Valeggio sul Mincio. De 
rivier de Mincio doorkruist het stadje van 
noord naar zuid en de vallei van de Mincio 
is één van de meest groene gebieden ten 
zuiden van het Gardameer. Valeggio is van 
oudsher een bloeiende landbouwregio met 
vele bekende wijnhuizen.

Daarnaast heeft Valeggio sul Mincio 
zich ontwikkeld tot geliefde toeristische 
bestemming voor bezoekers, die de natuur-
lijke schoonheid van de omgeving bewon-
deren. Het vakantieverblijf in Valeggio sul 
Mincio is tenslotte een ideale uitvalsbasis 
om de omgeving van het Gardameer te 
verkennen. De prachtige steden Verona en 
Mantova liggen op korte afstand en zelfs 
een bezoek aan het romantische Venetië 
behoort tot de mogelijkheden.

excursies aan Het garDameer
Desenzano del Garda : Romeinse villa, amfit-
heater • Sirmione : grotten van Catullo, Rocca 
Scaligera-kasteel • Gardone Riviera : kas-
teel van Moniga del Garda • Attractiepark 
Gardaland • Ledrovallei (ten noorden van het 
meer) • moreneheuvels (ten zuiden van het 
meer) • Varone-watervallen van Riva • kliffen 
van Campione • reusachtige rotsformaties “Le 
Marmitte dei Giganti” in Nago • Verona: citadel 
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Régusse

FRANKRIJK ∙ PRoVENCE 

Régusse

Welkom in de Provence, een streek met 
vele tradities, smaken en geuren ! Duik 
in het hart van deze zonnige streek, waar 
hooggelegen dorpen opgaan in velden met 
lavendel en olijfbomen. Van de Alpilles tot 
aan de Luberon wordt u betoverd door de 
kleurrijke markten, wijngaarden en azuur-
blauwe lucht… Geen wonder dat Cézanne 
deze betoverende landschappen onophou-
delijk schilderde !

excursies in De proVence
Régusse : molens en aardewerkateliers • La 
Provence : schilders, beeldhouwers, kera-
miekkunstnaars, vervaardigers van “santons” 
• Nice, Monaco en Cannes : kuststeden • 
Festival d’Avignon • Corso de Cavaillon • La 
Roque d’Anthéron : internationaal pianofes-
tival • Aix-en-Provence : festival voor lyrische 
kunst • Les-Baux-de-Provence : middeleeuws 
feest (laatste weekend van september) • “pla-
teau de Valensole” : lavendelfeest (juli)

Prachtig gelegen in het Provençaalse land-
schap, vlakbij de meren van de Verdon…
“Camping Les Lacs du Verdon” is een char-
mante camping in de Provence op een uit-
gestrekt domein vol groene eiken. Deze 
camping heeft goede faciliteiten voor jong 
en oud. Er is onder andere een verwarmd 
zwemparadijs met glijbanen, een leuk kinder-
bad en een tennisbaan. Ook kunt u meedoen 
aan aqua gym of fitness in openlucht. Vanaf 
“Camping Les Lacs du Verdon” kan u talloze 
leuke uitstapjes maken om de Provence te 
ontdekken. Het regionale natuurpark van de 
Verdon is zeker de moeite waard !
Op camping Les Lacs du Verdon geniet u van 
het verblijf in een ongelooflijk mooi natuur-
gebied. Daarnaast heeft u het gemak van 
de nabijheid van winkels en restaurants. Ook 
biedt de camping u de gelegenheid om aan 
themadiners en -avonden deel te nemen. 
Kortom: camping Les Lacs du Verdon biedt u 
alles voor een ideale vakantie !

faciLiteiten
Bar (betalend) • restaurant • pizzeria (beta-
lend) • snackbar (betalend) • afhaalmaaltij-
den (betalend) • broodverkoop (betalend) • 
supermarktje (betalend) • WIFI • fietsenver-
huur (betalend) • mini club • speelplaats • 
kinderbad • 1 hond toegestaan (betalend) • 
wasserette 

 �Sportactiviteiten ter plaatse : verwarmd 
zwembad • waterpretpark • aqua gym • 
zwemlessen (betalend) • fitness/stretching • 
tennis • volleybal • basketbal

 �Sportactiviteiten in de buurt en mits beta-
ling : canyoning • kanoën • vissen • hanggli-
ding • wandelingen • rafting

accommoDatie

VILLA 4 PERS
Max 4 volwassenen • 19-22m² • terras 12m² • 
pergola 8 m² • salon en kookhoek (4 gaspit-
ten, koelkast/diepvries, magnetron, ventilator 
en koffiezet) • slaapkamer met  tweeper-
soonsbed (140x190cm) • slaapkamer met 2 
eenpersoonsbedden (70x190cm) • douche-
cabine met douche en wastafel • aparte wc • 
leeftijd van de caravan max 15 jaar

VILLA 4/6 PERS
Max 4 volwassenen en 2 kinderen tot 15 
jaar • 22-27m² • terras 12m² • pergola 8m² 
• salon en kookhoek (4 gaspitten, koelkast/
diepvries, magnetron, ventilator en koffiezet) 
met slaapbank voor 2 pers (130x190cm tot 
15 jaar) • slaapkamer met  tweepersoonsbed 
(140x190cm) • slaapkamer met 2 eenper-
soonsbedden (70x190cm) • douchecabine 
met douche en wastafel • aparte wc • leeftijd 
van de caravan max 15 jaar

VILLA PLUS 4/6 PERS
Max 4 volwassenen en 2 kinderen tot 15 
jaar • 25m² • terras 12m² • pergola 8m² • 
salon en kookhoek (4 gaspitten, koelkast/
diepvries, magnetron, ventilator en koffiezet) 
met tweepersoonsslaapbank (130x190cm tot 
15 jaar) • slaapkamer met tweepersoonsbed 
(140x190cm) • slaapkamer met 2 eenper-
soonsbedden (80x190cm) • douchecabine 
met douche en wastafel • aparte wc • leeftijd 
van de caravan max 15 jaar

Het huren van andere types op deze
camping is mogelijk. U vindt uitgebreide

info en tarieven op de site 
www.homair.com/nl/camping/ 

les-lacs-du-verdon door te
navigeren naar de verschillende

onderdelen (uitrusting en diensten,
toegang, praktische info,...)

les lacs du Verdon ****
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RIVIERCRUISE 2017 
Donau • Wolga • Douro • Guadalquivir • Rijn & Moezel • Nederland
Loire • Rhone & Saône • Gironde • Seine • Mekong • Irradwaddy 

Van Mannheim naar Keulen met Heidelberg
Uw schip 3*Sup: Poseidon
• Volpension
• Transfer per autocar: België – Mannheim / Keulen – België 

De Douro zoekt zich een weg langs ruwe en romantische landschappen door het Noorden van Portugal,
om zich in Porto in de Atlantische Oceaan te storten. Hier staat de wieg van de beroemde Portowijn.
De enige echte Porto is afkomstig uit de streek “Pais do Vinho”, land van de wijn.

• ALL INCLUSIVE CRUISE: in volpension, alle excursies en dranken aan tafel inbegrepen
• Luxeschip 5*: Douro Sererenity
• Vluchten met Brussels Airlines: Brussel – Porto – Brussel

Afreizen 2017: Van 09 tot 16/05 - Van 06 tot 13/06 - Van 20 tot 27/06
Van 22 tot 29/08 - Van 12 tot 19/09 - Van  03 tot 10/10 

Prijs pp vanaf € 1.595 (2 pers.kajuit / Benedendek)

Info & Reservatie:
contacteer REIZEN POLLEN

per telefoon 02 237 01 50 of  info@pollen.be

Afreis: Van 16 tot 20 mei 2017

Prijs pp vanaf € 560
(kajuit met 2 lage bedden

achteraan / Hoofddek)

De Douro zoekt zich een weg langs ruwe en romantische landschappen door het Noorden van Portugal,

Onze 
topper 
voor 
2017 

A L L  WAYS

R I V I E R C R U I S E S
2 017

VRAAG
ONZE GRATIS 

BROCHURE
2017 

  RIJN & MOEZEL (5 dagen)

  DE DOURO in Portugal met Salamanca (8 dagen)



VTB-reizen zijn unieke ervaringen
VTB reizen is zorgeloos genieten van al dat moois 
dat we u laten ontdekken.

Wereldwijd Nederlandstalig begeleide reizen in beperkt 
gezelschap. Rustige programma’s, uitstekende hotels en steeds 
op zoek naar die speciale beleving die een cultuurreis kleur 
geeft. Weg van de commercie en dicht bij de lokale bevolking.  
Zo leer je een land tot in zijn diepste vezels kennen.
 

www.vtb-reizen.be

VTB Reizen is een 

totaalconcept en geldt 

als dé referentie voor 

kwaliteitsvol reizen.

e e n  h e l e  e r v a r i n g  r i j k e r

zomer  2017 
winter  2017/18

www.vtb-reizen.be

MIDDELLANDS ZEEGEBIED 
CENTRAAL | OOST-EUROPA 
SCANDINAVIË 
GROOT-BRITTANNIE | IERLAND

e e n  h e l e  e r v a r i n g  r i j k e r

MARKTLEIDER IN VLAAMS 
BEGELEIDE GROEPSREIZEN 
Wereldreizen en Europa

AFRIKA 
MIDDEN-OOSTEN

AZIË
OCEANIË

NOORD-AMERIKA
LATIJNS-AMERIKA

China

Namibië

Griekenland
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VERRASSENDE EILANDEN

Net dat ietsje anders. De Azoren, Corsica en 
Sardinië zijn eilanden die tot de verbeelding 
spreken. 

Ruige kusten, hoge bergtoppen, 
heldere zeeën, vulkanen, verlaten strandjes 
en authentieke dorpjes… 

INSPIRATIE NODIG?
WWW.TUI.BE/NL/AZOREN  

WWW.TUI.BE/NL/CORSICA

WWW.TUI.BE/NL/SARDINIE

WERELDREIZEN

De wereld in een notendop. 

Prachtige rondreizen in groep of individueel, 
excursies en hotels in de vijf continenten. 

Wij helpen graag met het samenstellen van 
een programma op maat. 

Want TUI is niet voor niks… de expert in 
wereldreizen.

INSPIRATIE NODIG?
WWW.TUI.BE/NL/WERELDREIZEN

INSPIRERENDE GIDS  
VOOR JE EILANDEN VAKANTIES

> CORSICA, EILAND VAN DE SCHOONHEID

> AZOREN, EEN SUBTROPISCH PARADIJS

> SARDINIË, DISCREET EN EIGENZINNIG

MAGAZINE VOOR DE REIZIGER 
JAARGANG 1 - EDITIE 2017

DESKUNDIG 

REISADVIES = 

MEER VAKANTIE 

VOOR JE GELD

ZIE PAG. 6-7

INSPIRERENDE GIDS  
VOOR JE VER-WEG VAKANTIES

> WEST-USA, A ROADTRIPPERS PARADISE

> JAPAN, SCHOONHEID IN CONTRASTEN

> OP SAFARI IN AFRIKA

MAGAZINE VOOR DE WERELDREIZIGER 
JAARGANG 1 - EDITIE 2017 | 2018

DESKUNDIG 

REISADVIES = 

MEER VAKANTIE 

VOOR JE GELD

ZIE PAG. 6-7
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VOOR JOU

BOEK NU KORTING
Al bij de start van het seizoen vallen er 'Boek Nu' kortingen tot - € 400 per 
persoon te rapen. Wil je zeker zijn van deze korting? Boek dan meteen! 
Geldig op alle bestemmingen in deze brochure. Zolang de voorraad strekt. 

1000 KIDS GRATIS
Is jouw oogappel tussen 2 en 14 jaar? Dan kan je misschien genieten van 
onze '1.000 Free Kids Seats' korting: meer dan 1.000 kinderen mogen gratis 
mee op vakantie*. Haast je, op = op!

VROEGBOEKPAKKET** (t.e.m. 10/1/17)

✓ TUI prijsgarantie
Indien je geboekte vakantie 4 weken vóór afreis nog beschikbaar is aan 
een lagere prijs, dan betalen wij je automatisch het verschil terug! Geldig 
op alle hotels.

✓ Omruilen naar een nieuwe bestemming
Boek met een gerust hart je vakantie. Kom je op je eerste keuze terug, 
dan kan je bij TUI tot 56 dagen vóór afreis je bestemming gratis wijzigen. 

✓ Gratis 20 kg bagage
Je kan tot 20 kg gratis ingecheckte bagage per persoon (volwassenen en 
kinderen vanaf 2 jaar) meenemen.

✓ Gratis luchthavenvervoer
Van bij je thuis naar elke Belgische luchthaven en terug. 
Je betaalt helemaal niets. Onze partner Billo komt je thuis afhalen en 
brengt je veilig terug.   

* 1 gratis kind per kamer, geldig tijdens de Paas-en zomervakantie. Exclusief luchthaventaksen /   
   zie ook prijzenboek.
** Voorwaarden en meer info zie prijzenboek

ZOMER 2017 BIJ TUI
VROEGBOEKEN = VOORDEEL DOEN

INSPIRERENDE GIDS 
VOOR JE EILANDEN VAKANTIES

> CORSICA, EILAND VAN DE SCHOONHEID

> AZOREN, EEN SUBTROPISCH PARADIJS

> SARDINIË, DISCREET EN EIGENZINNIG

MAGAZINE VOOR DE REIZIGER 
JAARGANG 1 - EDITIE 2017

DESKUNDIG 

REISADVIES = 

MEER VAKANTIE 

VOOR JE GELD

ZIE PAG. 6-7

INSPIRERENDE GIDS 
VOOR JE VER-WEG VAKANTIES

> WEST-USA, A ROADTRIPPERS PARADISE

> JAPAN, SCHOONHEID IN CONTRASTEN

> OP SAFARI IN AFRIKA

MAGAZINE VOOR DE WERELDREIZIGER 
JAARGANG 1 - EDITIE 2017 | 2018

DESKUNDIG 

REISADVIES = 

MEER VAKANTIE 

VOOR JE GELD

ZIE PAG. 6-7

EXCLUSIEF GENIETEN OP VAKANTIE
zomer 2017
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TIES 2017

SPANJE  |  PORTUGAL  |  CABO VERDE  |  
MALTA  |  TURKIJE  |  MAROKKO  |  EGYPTE  | 
TUNESIË  |  GRIEKENLAND  |  CYPRUS  |  ITALIË  | 
BULGARIJE  |  KROATIË  |  MONTENEGRO

ZOMER 2017

VLIEGVAKANTIES
SPANJE  |  PORTUGAL  |  CABO VERDE  | 
MALTA  |  TURKIJE  |  MAROKKO  |  EGYPTE  |
TUNESIË  |  GRIEKENLAND  |  CYPRUS  |  ITALIË  |
BULGARIJE  |  KROATIË  |  MONTENEGRO

ZOMER 2017

VLIEGVAKANTIES
DOMINICAANSE REPUBLIEK  |  CUBA  |  MEXICO  |
JAMAICA  |  SRI LANKA  |  THAILAND  |  FLORIDA  |
MAURITIUS  |  CURAÇAO  |  SINT MAARTEN      

ZOMER 2017

EXOTISCHE VAKANTIES 
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N
TIES 2017

DICHTBIJ

DUITSLAND  |  FRANKRIJK  |  ENGELAND
BELGIË  |  NEDERLAND  |  LUXEMBURG

ZOMER 2017

LONDEN
WINTER 2016/17
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EUROPA

DENEMARKEN  |  DUITSLAND  |  ZWITSERLAND  |  OOSTENRIJK  |
HONGARIJE  |  TSJECHIË  |  SLOVENIË  |  KROATIË  |  ITALIË  |
ANDORRA  |  SPANJE  

ZOMER 2017

PARIJS
WINTER 2016/17

Naamloos-8   1 29/07/16   15:08
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VOOR JOU

BOEK NU KORTING
Al bij de start van het seizoen vallen er 'Boek Nu' kortingen tot - € 400 per 
persoon te rapen. Wil je zeker zijn van deze korting? Boek dan meteen! 
Geldig op alle bestemmingen in deze brochure. Zolang de voorraad strekt. 

1000 KIDS GRATIS
Is jouw oogappel tussen 2 en 14 jaar? Dan kan je misschien genieten van 
onze '1.000 Free Kids Seats' korting: meer dan 1.000 kinderen mogen gratis 
mee op vakantie*. Haast je, op = op!

VROEGBOEKPAKKET** (t.e.m. 10/1/17)

✓ TUI prijsgarantie
Indien je geboekte vakantie 4 weken vóór afreis nog beschikbaar is aan 
een lagere prijs, dan betalen wij je automatisch het verschil terug! Geldig 
op alle hotels.

✓ Omruilen naar een nieuwe bestemming
Boek met een gerust hart je vakantie. Kom je op je eerste keuze terug, 
dan kan je bij TUI tot 56 dagen vóór afreis je bestemming gratis wijzigen. 

✓ Gratis 20 kg bagage
Je kan tot 20 kg gratis ingecheckte bagage per persoon (volwassenen en 
kinderen vanaf 2 jaar) meenemen.

✓ Gratis luchthavenvervoer
Van bij je thuis naar elke Belgische luchthaven en terug. 
Je betaalt helemaal niets. Onze partner Billo komt je thuis afhalen en 
brengt je veilig terug.   

* 1 gratis kind per kamer, geldig tijdens de Paas-en zomervakantie. Exclusief luchthaventaksen /   
   zie ook prijzenboek.
** Voorwaarden en meer info zie prijzenboek

ZOMER 2017 BIJ TUI
VROEGBOEKEN = VOORDEEL DOEN

INSPIRERENDE GIDS 
VOOR JE EILANDEN VAKANTIES

> CORSICA, EILAND VAN DE SCHOONHEID

> AZOREN, EEN SUBTROPISCH PARADIJS

> SARDINIË, DISCREET EN EIGENZINNIG
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INSPIRERENDE GIDS 
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> OP SAFARI IN AFRIKA
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Bij Thomas Cook 
krijg je méér !

Kies je voor een Thomas Cook vakantie, dan kan je met een gerust hart genieten van jouw 
welverdiende vakantie dankzij meer garanties, meer services en tal van andere voordelen.

 TOT € 500 VROEGBOEKKORTING per dossier voor boekingen t.e.m. 8/1/2017.

 OMRUILGARANTIE
 Onze unieke omruilgarantie geeft je de vrijheid om tot 50 dagen voor vertrek je vakantie
 (datum, bestemming, maaltijden, ...) kosteloos te wijzigen.
 Info & voorwaarden: www.thomascook.be/omruilgarantie

 PRIJSGARANTIE VOOR VROEGE BOEKERS
 Vroeg boeken = altijd de beste prijs. Zoniet krijg je het verschil terug onder de vorm  
 van een waardebon.  Boek t.e.m. 22/01/17 
 Info & voorwaarden: www.thomascook.be/prijsgarantie

 ANNULERINGSGARANTIE inbegrepen

 FAST LANE bij de security check op Brussels Airport inbegrepen.

 20 KG RUIMBAGAGE + 6 KG HANDBAGAGE per passagier inbegrepen*.

 MAALTIJD EN DRANKJE op de vluchten inbegrepen*.

 TRANSFER NAAR JE HOTEL HEEN EN TERUG inbegrepen als je een pakketreis hebt geboekt.

 THOMAS COOK REISLEIDING OP JE BESTEMMING meer info : www.thomascook.be/reisleiding

BOEK T.E.M. 8/1 : € 75 KORTING PER VOLWASSENE

* Enkel bij een pakketreis uit de brochures Thomas Cook Vliegvakanties 1, 2 en Turkijke, behalve bij vluchten met SN Brussels Airlines naar Spanje, Italië en Lourdes, Vueling vluchten naar Mallorca, en Transavia vluchten.

172 TC adv Pollen.indd   2 18/10/16   10:49



Exclusief bij Thomas Cook
ALLES VOOR EEN LEUKE TIJD MET DE KIDS

OP MAAT VAN VOLWASSENEN

Kies je voor een Thomas Cook vakantie, dan kan je met een gerust hart genieten van jouw 
welverdiende vakantie dankzij meer garanties, meer services en tal van andere voordelen.

Wat je gezinsleden ook willen doen op  
vakantie, in de SunConnect Resorts  
vervullen we al jullie wensen! 
Onze mascottes Lollo & Bernie zorgen
met hun gevarieerd animatieprogramma 
voor blije kids met tevreden ouders. Voor 
wie meer op zoek is naar actie en avontuur 
zijn er de grote zwembaden met te gekke 
glijbanen. Kiezen voor SunConnect is ook 
kiezen voor ruime familiekamers, verschil-
lende all inclusive opties en gratis snelle 
wifi in heel het hotel.

Vergeet even de dagelijkse stress en  
gejaagdheid. In de Sunprime hotels gaat 
het er net dat beetje relaxter aan toe. Je 
geniet er van een uitstekende 4 sterren- 
service en comfort in een modern decor. 
Deze hotels zijn op maat van volwassenen 
vanaf 16 jaar die zich lekker willen 
ontspannen en volledig tot rust 
willen komen. 

BOEK T.E.M. 8/1 : € 75 KORTING PER VOLWASSENE

* Enkel bij een pakketreis uit de brochures Thomas Cook Vliegvakanties 1, 2 en Turkijke, behalve bij vluchten met SN Brussels Airlines naar Spanje, Italië en Lourdes, Vueling vluchten naar Mallorca, en Transavia vluchten.
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ANNULERING & VAKANTIEONDERBREKING Aanvulling op bestaande 
annuleringsverzekering

Packages en Hotel only 5%  min.  € 25 /polis 3,5%  min.  € 25 /polis
Cruises, Afhuringen, Tickets only 6%  min.  € 25 /polis 3,5%  min.  € 25 /polis
ALL RISKS 8,5% min. € 50 /polis 5,5%  min.  € 50 /polis

BIJSTAND PERSONEN Met wintersport of andere 
sport(*)

EUROPA  -  min. € 20 / persoon € 2 / dag / persoon € 4 / dag / persoon
WERELDWIJD -  min. € 25 / persoon € 4 / dag / persoon € 8 / dag / persoon

(*) behalve gevechtssporten en sporten in beroeps- of competitieverband

OPTIONELE WAARBORGEN – BIJSTAND VOERTUIG
Kan enkel onderschreven worden als aanvulling op de formule Full Option, Bijstand personen of 
Bijstand Plus
BIJSTAND VOERTUIG € 2 / dag  – min. € 20
VERVANGWAGEN IN HET BUITENLAND € 2 / dag  – min. € 20

BAGAGEVERZEKERING
MAXIMAAL VERZEKERBAAR BEDRAG : € 5.000 PER PERSOON
Premie : 0,20% van het verzekerd bedrag per dag en per persoon, minimum € 20 per persoon

Wat ook de reden van uw reis is en waar u ook naartoe gaat, vertrek met een gerust gemoed dankzij de Europese. 

De Europese is verschillende jaren na elkaar uitgeroepen tot “TM Travel Insurance Company Of The Year”. 
De jaarpolis Go Safe sleepte zowel in 2012 als in 2013 de Decavi trofee voor beste reisverzekering in de wacht. 
Vraag meer inlichtingen over onderstaande formules of andere verzekeringsoplossingen bij 

uw reisagentschap POLLEN.

Tijdelijke polis Golden Travel Insurance (poliskost : € 3)

FULL  OPTION Aanvulling op bestaande
annuleringsverzekering

Packages en Hotel only 7% min. € 40/pers.(*) 6%  min.  € 25/pers.(*)

Cruises, Afhuringen, Tickets only 8% min. € 40/pers.(*) 6%  min.  € 25/pers.(*)

ALL RISKS 10% min. € 50/pers.(*) 8%  min.  € 50/pers.(*)

(*) maximum 31 dagen, € 40 per bijkomende maand

Bijstand PLUS Met wintersport of andere 
sport (*)

EUROPA  -  min. € 20 / persoon € 3 / dag / persoon € 6 / dag / persoon
WERELDWIJD  -  min. € 30 / persoon € 6 / dag / persoon € 12 / dag / persoon

(*) behalve gevechtssporten en sporten in beroeps- of competitieverband

Dekking Annulering & Vakantieonderbreking tot        € 20.000

Bijstand Personen
Medische kosten zijn gedekt tot € 2.000.000

Dekkingen Full option Tot   
Medische kosten : € 2.000.000
Lichamelijke ongevallen : € 25.000
Annulering & Vakantieonderbreking : € 20.000
Bagage :  € 2.500
Exclusieve waarborgen : Vertraging / 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven / Home Assistance

Dekkingen Bijstand Plus Tot
Medische kosten : € 2.000.000
Lichamelijke ongevallen : € 12.500
Vakantieonderbreking : € 10.000
Bagage :  € 1.250

Jaarpolis Go Safe
Individueel
Familiaal

Individueel ALL RISKS
Familiaal ALL RISKS

Annulering & Vakantieonderbreking 
€ 2.500 per reis

€ 125
€ 210

€ 210
€ 365

Full Option € 250
€ 325

€ 305
€ 440

Individueel
Familiaal

Individueel + 1 voertuig
Familiaal + 1 voertuig

Bijstand € 110
€ 150

€ 180
€ 215

Bagage € 90 (€ 1.250 /pers) € 180 (€ 2.500 /pers)

Opgelet : bovenstaande opsomming is slechts een summier overzicht van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de 
algemene verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u bij het uitschrijven van de polis of zijn downloadbaar op onze website.

Voor een reis zonder problemen, vertrek goed verzekerd!

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros SA, 
via haar bijkantoor in België – Trierstraat 45/1, 1040 Brussel
Tel. 02/220 34 11|Email. travel@europese.be
(Ondernemingsnummer: 0866778241) toegelaten door de Nationale  
Bank van België en FSMA onder het nummer 2069.
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Kan enkel onderschreven worden als aanvulling op de formule Full Option, Bijstand personen of 
Bijstand Plus
BIJSTAND VOERTUIG € 2 / dag  – min. € 20
VERVANGWAGEN IN HET BUITENLAND € 2 / dag  – min. € 20

BAGAGEVERZEKERING
MAXIMAAL VERZEKERBAAR BEDRAG : € 5.000 PER PERSOON
Premie : 0,20% van het verzekerd bedrag per dag en per persoon, minimum € 20 per persoon

Wat ook de reden van uw reis is en waar u ook naartoe gaat, vertrek met een gerust gemoed dankzij de Europese. 
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Cruises, Afhuringen, Tickets only 8% min. € 40/pers.(*) 6%  min.  € 25/pers.(*)

ALL RISKS 10% min. € 50/pers.(*) 8%  min.  € 50/pers.(*)

(*) maximum 31 dagen, € 40 per bijkomende maand

Bijstand PLUS Met wintersport of andere 
sport (*)

EUROPA  -  min. € 20 / persoon € 3 / dag / persoon € 6 / dag / persoon
WERELDWIJD  -  min. € 30 / persoon € 6 / dag / persoon € 12 / dag / persoon

(*) behalve gevechtssporten en sporten in beroeps- of competitieverband

Dekking Annulering & Vakantieonderbreking tot        € 20.000

Bijstand Personen
Medische kosten zijn gedekt tot € 2.000.000

Dekkingen Full option Tot   
Medische kosten : € 2.000.000
Lichamelijke ongevallen : € 25.000
Annulering & Vakantieonderbreking : € 20.000
Bagage :  € 2.500
Exclusieve waarborgen : Vertraging / 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven / Home Assistance

Dekkingen Bijstand Plus Tot
Medische kosten : € 2.000.000
Lichamelijke ongevallen : € 12.500
Vakantieonderbreking : € 10.000
Bagage :  € 1.250

Jaarpolis Go Safe
Individueel
Familiaal

Individueel ALL RISKS
Familiaal ALL RISKS

Annulering & Vakantieonderbreking 
€ 2.500 per reis

€ 125
€ 210

€ 210
€ 365

Full Option € 250
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€ 305
€ 440

Individueel
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Individueel + 1 voertuig
Familiaal + 1 voertuig

Bijstand € 110
€ 150

€ 180
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Bagage € 90 (€ 1.250 /pers) € 180 (€ 2.500 /pers)

Opgelet : bovenstaande opsomming is slechts een summier overzicht van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de 
algemene verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u bij het uitschrijven van de polis of zijn downloadbaar op onze website.

Voor een reis zonder problemen, vertrek goed verzekerd!

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros SA, 
via haar bijkantoor in België – Trierstraat 45/1, 1040 Brussel
Tel. 02/220 34 11|Email. travel@europese.be
(Ondernemingsnummer: 0866778241) toegelaten door de Nationale  
Bank van België en FSMA onder het nummer 2069.
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POLLEN vzw
te versturen naar POLLEN vzw
Kunstlaan 24 - 1000 BRUSSEL

Producten POLLEN vzw
Tel. 02/237 01 51 (Middelkerke, Adinkerke,  
Oostenrijk, Homair, Belvilla, Vayamundo)
02/237 01 52 (Westende)
02/237 01 53 (Frankrijk, Duitsland, Tsjechië)
02/237 01 54 (Ourthe & Somme, Ardennen, Italië, Frankrijk, VTF)

Producten TOUROPERATOR
Tel. 02/237 01 56 (Thomas Cook, Pegase)
02/237 01 57 (TUI Vliegtuig, VTB, Vip Selection, overige TO)
02/237 01 58 (TUI Auto, Disney, TUI Citytrips)

Fax 02/237 01 69 • e-mail : info@pollen.be • www.pollen.be

Belfius IBAN BE81 0910 0208 5024 • BIC GKCCBEBB
Fortis IBAN BE46 0010 8871 2236 • BIC GEBABEBB
Postrekening IBAN BE66 0001 1740 3443 • BIC BPOTBEB1
Vergunning A1605

(invullen, ondertekenen en terugzenden naar bovenstaand adres
samen met een geldig betalingsbewijs van het voorschot van 30 % of 100 %)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in blokletters - VERPLICHT volledig in te vullen)

Naam  ...............................................................................................................................................................................................  Voornaam  ..................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................................................................................................................................................................  Nr ................... Bus ...................................
Postnummer ........................Gemeente  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
PRIVE Gsm (*) ....................................................................................... Telefoon/fax .............................................................. E-mail  .....................................................................................................................
Noodnummer thuisblijvers (verplicht) ....................................................................  E-mail werkgever  ......................................................................................................................................................
Benaming van de werkgever (**)  .............................................................................................................  te ........................................................ Functie  ..............................................................................
Telefoon van de werkgever waar men u overdag kan bereiken ............................................................................... Fax  ..................................................................................................................
Rekeningnummer IBAN van de aanvrager (verplicht)

 B E BIC  

B. VEREISTE INLICHTINGEN OVER DE VAKANTIE
Bestemming en formule in volgorde van voorkeur (*)    o TOEGANGSBILJET Provinciaal Domein Chevetogne
Hotel, appartement, studio, vakantiewoning, bungalow, chalet, enkel de vlucht, rondreis - verplicht te vermelden 
(1) Land  .............................................................. plaats  .......................................................... naam  ............................................................  type kamer/logement  ............................................................
(2) Land  .............................................................. plaats  .......................................................... naam  ............................................................  type kamer/logement  ............................................................
(3) Land  .............................................................. plaats  .......................................................... naam  ............................................................  type kamer/logement  ............................................................

Gekozen catalogus (*) 
POLLEN, Touroperator, VTF, Ourthe en Somme, ... - verplicht te vermelden

(1) Catalogus  ...................................................................  (evt benaming editie)  ......................................................................................................... blz  ..............
(2) Catalogus  ...................................................................  (evt benaming editie)  ......................................................................................................... blz  ..............
(3) Catalogus  ...................................................................  (evt benaming editie)  ......................................................................................................... blz  ..............

Gewenste periode (in volgorde van voorkeur)

1e mogelijkheid :  ....................................................................... heen  ................................................................  terug 
2e mogelijkheid :  ....................................................................... heen  ................................................................  terug verblijf van :
3e mogelijkheid :  ....................................................................... heen  ................................................................  terug .......................... dagen /.......................... nachten

Vervoer (*)
o vliegtuig o eigen vervoer o autocar o trein o ander middel vertrek uit :  ........................................................................................................................................

Verblijfsformule (*)
o all in o volpension o half pension o kamer met ontbijt o enkel huren o ..................................................................................................................................................................................

Te betalen vakantieverzekering “Europese” (*) - info p 62 o GEEN VERZEKERING
(enkel voor bestemmingen uit de brochure Pollen, Ourthe & Somme, VTF)  
o Annulering GTI o Bijstand GTI Europa personen o GTI Full option o Andere verzekeringen/opties  ..................................................................................................................
o Jaarpolis Go Safe met o Annulering o Bijstand o Full option
o Optie voertuig (enkel met Bijstand personen of Full option) : Merk/model : ..........................................................................................................................................................................;  
Nummerplaat : ............……...............……........................……........................……................................; Bouwjaar : .....................……........................……........................……........................…….......................

Vakantieverzekering “Touroperator” (*) o GEEN VERZEKERING
(enkel voor de bestemmingen/touroperators met een eigen verzekeringsaanbod)
o inbegrepen annuleringsverzekering o te betalen bijkomende annuleringsverzekering o te betalen bijstandsverzekering

(*)  Het onnodige schrappen of het juiste aankruisen.
(**)   De werkgever moet een lokale of regionale administratie zijn die aangesloten is bij de Gemeenschappelijke sociale dienst (-V).

VOORBEHOUDEN AAN DE DIENST
GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN

C D



C. DEELNEMERS (IN BLOKLETTERS) (*)

Naam OFFICIëLE voornaam Geboortedatum  Leeftijd(**) Geslacht Verwantschap met aanvrager

1. AANVRAGeR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aantal en type van kamer(s) voor het verblijf in een hotel

...................... kamer(s) voor 1 persoon ......................... kamer(s) voor 3 personen

...................... kamer(s) voor 2 personen ...................... kamer(s) voor 4 personen

Bijkomende opmerkingen (***): o fuel protection / o WEL of o GEEN maaltijden tijdens vlucht / o skimateriaal (lengte en schoenmaat van alle deelnemers) / enz.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eventuele promoties 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bij de inschrijving moet het voorschot van 30 % of de totale reissom 
(100 % indien de vertrekdatum binnen 30 dagen na de datum van 
ondertekening van het onderhavig formulier gepland is) betaald 
worden op de bankrekening van PoLLeN vzw. Gelieve het betalings-
bewijs bij het inschrijvingsformulier te voegen. Indien PoLLeN vzw 
een inschrijving niet positief kan beantwoorden met een reservatie, 
dan worden de reeds betaalde sommen integraal teruggestort aan 
de cliënt.

Ik heb kennis genomen van de algemene reisvoorwaarden die gepu-
bliceerd staan in de laatste editie van de brochure “PoLLeN” en de 
“Touroperator-brochures”. elke annulering na de reservatie is onder-
worpen aan de algemene voorwaarden van PoLLeN vzw. Bovendien 
weet ik dat ik mij blootstel aan rechtsvervolging bij een valse verklaring.

zonder BETALINGSBEWIJS, NAAM VAN HET BESTUUR en AANSLUITINGSNUMMER geen reservatie

Opgemaakt te  ..........................................................................................................................................................................................., datum  .......................................................................................................

NOODZAKELIJK VOOR HET TOEKENNEN 
VAN DE REIS EN EVENTUEEL DE PREMIE VOOR DE KINDEREN

HANDTEKENING 
van de begunstigde die zich verbonden heeft door deze bestelling

de door u op dit document verstrekte gegevens worden enkel gebruikt voor de activiteiten kaderend in de diensten van “PoLLeN vzw”.  
deze gegevens zijn onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

(*) De aanvrager-deelnemer (begunstigde van de Gemeenschappelijke sociale dienst (-V)) moet zijn naam op de 1ste regel van de tabel inschrijven.
(**) Leeftijd van de deelnemers op de dag van vertrek en kinderen, inwonend bij aanvrager, aankruisen.
(***) De gevraagde inlichtingen invullen bij reservatie. 

iNSChRiJViNGSfoRMuLiER (PAGINA 2)

BENAMING VAN HET BESTUUR :  ...........................................................

…………………………………. .........................................................................................................

TE : …………………………………. .............................................................................................

AANSLUITINGSNUMMER (ONDERNEMINGSNUMMER) :

......................................................................................................................................................
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Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepas-
sing op de contracten gesloten tussen de begun-
stigde van de “Gemeenschappelijke Sociale Dienst 
Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) als cliënt en 
POLLEN vzw als reisbemiddelaar of reisorganisator.

De algemene reisvoorwaarden POLLEN gelden 
behalve indien de reisorganisator (touroperator 
of andere) met wie POLLEN vzw samenwerkt zijn 
eigen strengere reisvoorwaarden oplegt.

Indien POLLEN vzw de reisorganisator is zijn bijge-
volg de hier vermelde algemene voorwaarden van 
toepassing met uitsluiting van alle andere. Indien 
de reisorganisator echter een derde is, en de eigen 
voorwaarden van deze derde strenger zijn dan 
de algemene voorwaarden van POLLEN vzw, dan 
zullen deze op eigen verantwoordelijkheid van de 
derde overhandigd worden aan de reiziger en zullen 
deze van toepassing zijn voor zover ze strenger zijn. 
Voor het overige blijven de algemene voorwaarden 
van POLLEN vzw van toepassing.

Het boeken van een reis houdt in dat de cliënt de 
algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard. 

Artikel 1. 
Toepassingsgebied

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op de contracten tot reisorganisatie en reisbe-
middeling zoals verstaan onder de wet van 16 
februari 1994 tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling.

2.  POLLEN vzw is reisbemiddelaar telkens wan-
neer een reisprogramma van een reisorganisator 
geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, of 
wanneer POLLEN vzw zich ertoe verbindt om 
voor een reiziger één of meerdere afzonderlijke 
prestaties te verrichten die toelaten een reis of 
gelijkaardig verblijf te maken.

Artikel 2. 
Promotie en aanbod

1.  De gegevens in de reisbrochure binden de reisor-
ganisator of de -bemiddelaar die de brochure 
hebben uitgegeven, tenzij:
- wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schrif-
telijk en voor het afsluiten van het contract ter 
kennis van de reiziger zijn gebracht;
- er zich naderhand wijzigingen voordoen inge-
volge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij 
het contract.

2.  De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan 
genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of 
blijvend te schrappen.

3.  Het aanbod in de brochure geldt steeds tot 
uitputting.

Artikel 3. 
Informatie vanwege de reisorganisator 

en/of -bemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn ver-
plicht:
1.  voor het sluiten van het contract tot reisorga-

nisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers 
schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoor-
ten en visa en de formaliteiten op het gebied 
van gezondheidszorg die voor reis en verblijf 
noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige 
documenten zouden kunnen in orde brengen. 
Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen 
er goed aan bij de bevoegde instanties te infor-
meren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud 
van een annulerings- en/of bijstandsverzekering;

2.  ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrek-
datum, volgende inlichtingen aan de reizigers 
schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregeling en tussenstops en aansluitin-
gen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger 
in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van 
hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van 
de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de 
plaatselijke instanties die de reiziger bij moei-
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POLLEN vzw raadt U met aandrang aan om 
bij de boeking een individuele reisverzeke-
ring af te sluiten.
U kan een reisverzekering afsluiten bij 
een verzekeringsmaatschappij, waarmee 
POLLEN vzw gewoonlijk samenwerkt en die 
de annuleringskosten, medische bijstand, 
voertuigverzekering en andere kosten dekt.
Indien een reisverzekering is afgesloten 
bij een verzekeringsmaatschappij kan de 
reiziger geen andere schadevergoeding 
vragen dan die welke gedekt is door zijn 
verzekeraar.

lijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de 
reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen 
in het buitenland, de informatie waardoor recht-
streeks contact mogelijk is met het kind of met 
de persoon die ter plaatse voor diens verblijf 
verantwoordelijk is.

De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalen-
derdagen is niet van toepassing in geval van 
laattijdig gesloten contract.

Om de cliënt met kennis van zaken te laten beslis-
sen zal POLLEN vzw hem duidelijk, nauwkeurig en 
volledig informeren over de voorgestelde reispro-
gramma’s met leesbare ondubbelzinnige en goed 
zichtbare cijfers, conform de wet tot regeling van 
het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 4. 
Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reis-
bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken 
die hem uitdrukkelijk gevraagd worden.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen ver-
strekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisor-
ganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in 
rekening worden gebracht.
Van zijn kant is de cliënt verplicht de aandacht 
van POLLEN vzw te vestigen op al wat zijn keuze 
bepaalt en op alle bijzonderheden die ter zake 
relevant zijn.

Artikel 5. 
Paspoorten, visa, vaccinaties en andere 

formaliteiten

Het spreekt vanzelf dat elke reiziger er zich per-
soonlijk van vergewist welke documenten hij nodig 
heeft om de reis te ondernemen. Verkeert een 
deelnemer zich in de onmogelijkheid om de reis 
geheel of gedeeltelijk mee te maken wegens het 
ontbreken van een vereist document, dan is alleen 
hij verantwoordelijk voor de gevolgen die daaruit 
kunnen voortvloeien.

Artikel 6. 
Totstandkomen van het contract

Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar 
of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon 
aan de reiziger te bezorgen conform de wet.
De inschrijving op het daartoe bestemde inschrij-
vingsformulier moet altijd toekomen bij POLLEN 
vzw. Het ondertekend en gedateerd document 
dient vergezeld te gaan van het betalingsbewijs van 
voorschot dat gelijk is aan:
a) 30 % van de totale reissom, zo de afreis meer 
dan 30 dagen later gepland is;
b) de totale reissom, zo de afreis 30 dagen later of 
minder gepland is.

Artikel 7. 
Reissom

1.  In de reissom zijn inbegrepen:
- alle diensten of de “service” die nauwgezet op 
de reisdocumenten, op de bestelbonnen,
in de reisprogramma’s en in de vakantiebro-
chures van POLLEN vzw voorkomen. Zijn niet 
inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld):
- de kosten voor reispassen, visa, inentingen, 
persoonlijke uitgaven, reis-, annulerings- en 
bijstandsverzekeringen;
- de brandstoftoeslag, de kosten voor uitstappen, 
excursies, vertragingen,enz...
- eventuele verblijfsbelasting (zie technische 
fiche) ter plaatse te betalen;
- de dossierkosten van 20 € voor de Flightonly 
reservaties
- de BTW op de eigen producten van POLLEN 
vzw zolang Financiën ter zake geen standpunt 
inneemt.

2.  De in het contract overeengekomen prijs kan tot 
en met 21 kalenderdagen die aan de datum van 
het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder 
worden herzien, voor zover de herziening het 
gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de
brandstofkosten
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde
heffingen en belastingen.

3.  De prijsherziening wordt evenredig toegepast op 
het onderdeel van de reis dat aan deze herzie-
ning onderhevig is.

4.  De prijzen zijn vermeld in EURO. Elke verhoging 
kan POLLEN vzw ertoe verplichten de prijzen 
aan te passen.
Zo de verhoging, andere dan de BTW, 10% van 
de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het 
contract zonder vergoeding verbreken. In dit 
geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke 
terugbetaling van al de bedragen die hij heeft 
betaald zonder schadevergoeding te kunnen 

vorderen van POLLEN vzw.
5.  Saldo’s van minder dan 2,50 € 

Wij herinneren er u tevens aan dat POLLEN vzw 
heeft beslist elk saldo van minder dan 2,50 € 
in zijn voordeel en per vakantiedossier over te 
brengen op zijn exploitatieresultaat en bijgevolg 
dat saldo niet meer van de betrokken schulde-
naar zal eisen.
Hetzelfde geldt in tegenovergestelde richting: 
POLLEN vzw betaalt geen enkel saldo van 
minder dan 2,50 € terug aan de begunstigde.

Artikel 8. 
Betaling van de reissom

1.  Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt over-
eengekomen, betaalt de reiziger, bij de onderte-
kening van zijn inschrijvingsformulier 30% van 
de totale reissom als voorschot.

2.  Behalve indien op de bestelbon anders wordt 
overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo 
uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, op 
voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de 
schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumen-
ten bezorgd worden.

3.  Nadat de reservatie aan de hand van de naar 
behoren ingevulde en ondertekende bestelbon 
definitief bevestigd werd, moet het eventueel 
saldo uiterlijk 30 dagen vóór de afreis betaald 
zijn. Gebeurt dit niet of wordt geen andere rege-
ling uitdrukkelijk overeengekomen met POLLEN 
vzw, dan behoudt deze zich het recht voor het 
contract op te zeggen en de reiziger die tekort 
schiet, te weigeren, terwijl de aangegane en/
of daaruit voortvloeiende kosten natuurlijk voor 
rekening van de reiziger zijn. 
Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor de 
vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom 
onmiddellijk betalen.

4.  Het voorschot en het saldo worden gestort of 
overgeschreven ten voordele van POLLEN vzw 
op volgende IBAN-nummers: BE81 0910 0208 
5024, BE46 0010 8871 2236 of BE66 0001 
1740 3443.

Artikel 9. 
Overdraagbaarheid van de boeking

1.  De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, 
zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet 
voldoen aan alle voorwaarden van het contract 
tot reisorganisatie en tevens aan die m.b.t. de 
hoedanigheid van «begunstigde» in het raam van 
de GSD-V. De overdrager dient de reisorganisator 
en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, 
van deze overdracht op de hoogte te brengen ten 
minste 5 werkdagenvoor het vertrek.

2.  De overdragende reiziger en de overnemer zijn 
hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaal-
prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 10. 
Wijziging door de reiziger 

zonder annulering

1.  De reisorganisator en/of de reisbemiddelaar 
zal aan de reiziger alle kosten aanrekenen die 
worden veroorzaakt door de wijzigingen die hij 
gevraagd heeft.

2.  Indien mogelijk worden wijzigingen aan de 
gereserveerde reis aanvaard. Uiteraard brengen 
zij kosten met zich mee (gedeeltelijke annulering 
en nieuwe reservatie) die variëren naargelang 
de reisdatum, de bestemming en de specifie-
ke voorwaarden die gelden bij de betrokken 
reisorganisator.
Gaat het om een dossier waarbij niemand anders 
dan POLLEN vzw als tussenpersoon optreedt, 
dan beperken de wijzigingskosten zich tot 25 € 
per dossier en per product (bestemming).

Artikel 11. 
Wijziging door de reisorganisator 

vóór afreis

1.  Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de 
wezenlijke punten van het contract niet kan wor-
den uitgevoerd, dient de reisorganisator de reizi-
ger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de 
afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem 
in te lichten over de mogelijkheid het contract te 
verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de 
reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2.  De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk 
geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de 
reisorganisator van zijn beslissingen in kennis 
te stellen.

3.  Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient  
er een nieuw contract of een bijvoegsel bij  
het contract te worden opgesteld waarin de 
aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan 
op de prijs worden meegedeeld.

4.  Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij 
de toepassing vragen van artikel 12.

Artikel 12. 
Verbreking door de reisorganisator 

vóór afreis

1.  Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van 
de reis, het contract verbreekt wegens een niet 
aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, 
heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod 
van een reis van gelijke of betere kwaliteit, 
zonder dat hij een supplement dient te betalen; 
zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden 
van mindere kwaliteit is, moet de reisorgani-
sator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk 
terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, 
van alle door hem op grond van het contract 
betaalde bedragen.

2.  De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, 
aanspraak maken op een schadeloosstelling 
voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat 
het minimum aantal reizigers, voorzien in het 
contract en nodig voor de uitvoering van de reis, 
niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in 
het contract vermelde termijn en ten minste 15 
kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan 
schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, 
waaronder overboeken niet is begrepen. Onder 
overmacht wordt verstaan abnormale en onvoor-
zienbare omstandigheden onafhankelijk van de 
wil van wie zich erop beroept en waarvan de 
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
niet konden worden vermeden.

Artikel 13. 
Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering 

van de reis

1.  Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel 
van de diensten waarop het contract betrekking 
heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt 
de reisorganisator alle nodige maatregelen om 
de reiziger passende en kosteloze alternatieven 
aan te bieden met het oog op de voortzetting 
van de reis.

2.  Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en 
daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de 
reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3.  Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of 
indien de reiziger deze alternatieven om deug-
delijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorga-
nisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter 
beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de 
plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, 
de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 14. 
Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel 
of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het 
contract verbreekt wegens een aan hem toe te 
rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die 
de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten 
gevolge van de verbreking. De schadevergoeding 
kan ten hoogste eenmaal de prijs van de reis 
bedragen.

De annulering moet onmiddellijk per brief meege-
deeld worden aan POLLEN vzw.

Automatisch zijn daardoor annuleringskosten ver-
schuldigd die ook variëren naargelang de reisda-
tum, de bestemming en de specifieke voorwaarden 
die gelden bij de betrokken reisorganisatoren (tour-
operators en sommige eigenaars van vakantie-
verblijven).

Op de overige dossiers, waarbij enkel POLLEN vzw 
als tussenpersoon optreedt, zijn volgende annule-
ringskosten van toepassing:

- meer dan 8 weken vóór de gereserveerde periode: 
37 € per dossier en per product;
- tussen 8 en 6 weken vóór de gereserveerde periode:  
40 % van de reissom (min. 37 €);
- tussen 6 en 4 weken vóór de gereserveerde 
periode: 
60 % van de reissom (min. 37 €);
- tussen 4 en 2 weken vóór de gereserveerde 
periode: 
80 % van de reissom (min. 37 €);
- minder dan 2 weken vóór de gereserveerde periode: 
100 % van de reissom (min. 37 €). 

Bij annulering dienen de toegekende premies voor 
de kinderen, terugbetaald te worden aan POLLEN 
vzw
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Artikel 15. 
Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1.  De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede 
uitvoering van het contract, overeenkomstig de 
verwachtingen die de reiziger op grond van 
bepalingen van het contract tot reisorganisatie 
redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het 
contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht 
of deze verplichtingen zijn uit te voeren door 
hemzelf dan wel door andere verstrekkers van 
diensten en zulks onverminderd het recht van de 
reisorganisator om deze andere verstrekkers van 
diensten aan te spreken.

2.  De reisorganisator is voor de daden en nala-
tigheden van zijn aangestelden en vertegen-
woordigers, handelend in de uitoefening van 
hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn 
eigen daden en nalatigheden. 

3.  Indien een internationaal verdrag van toepassing 
is op een in het reiscontract begrepen dienst, 
wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijk-
heid van de reisorganisator overeenkomstig dat 
verdrag uitgesloten of beperkt.

4.  Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het 
reiscontract begrepen diensten verleent, wordt 
zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en 
de vergoeding van de derving van het reisgenot 
samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5.  Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van 
de in artikel 1 genoemde wet van toepassing. 
Alle informatie, prijzen en gegevens in deze 
brochure werden te goeder trouw verzameld en 
zo eerlijk mogelijk gepubliceerd. Evidente fouten 
of vergissingen zijn niet bindend. 
POLLEN vzw behoudt zich het recht voor om op 
haar facturen of documenten alle drukfouten en 
onnauwkeurigheden te verbeteren die vastge-
steld worden na het verschijnen van de brochure. 
Zij kan niet aansprakelijk zijn voor onvoorzie-
ne gebeurtenissen, voor kwetsuren, schade of 
letsels buiten haar verantwoordelijkheid, noch 
voor verlies, diefstal of beschadiging van goe-
deren of geld, noch voor welke gevallen van 
overmacht ook.
De reisorganisatoren waarmee POLLEN vzw 
samenwerkt, zijn verantwoordelijk voor welke 
schade ook die de cliënt(en) berokkend wordt 

wegens het gedeeltelijk of totaal niet nakomen 
van hun verplichtingen, tenzij zij het bewijs 
leveren dat ze met de vereiste zorg gehandeld 
hebben en dat men hun niets kan verwijten. 
Alleen de rechtbank van Brussel is bevoegd om 
eventuele geschillen op te lossen.

6.  POLLEN vzw is, indien zij optreedt als reisor-
ganisator of reisbemiddelaar, niet aansprakelijk 
voor de schade die de reiziger oploopt in het 
geval van:
- vastgestelde tekortkoming in de uitvoering van 
het contract die toerekenbaar is aan de reiziger;
- de onvoorziene of onoverkomelijke tekortko-
mingen die toe te schrijven zijn aan een derde 
die vreemd is aan de prestaties geviseerd in 
het contract;
- de tekortkomingen toe te schrijven aan een 
geval van overmacht;
- de tekortkomingen toe te schrijven aan een 
gebeurtenis die door de reisorganisator niet kon 
voorzien noch vermeden worden, zelfs wanneer 
hij blijk geeft van de grootste voorzichtigheid, 
waaronder overboeken niet is begrepen.
POLLEN vzw kan in de hierboven vermelde 
gevallen in voorkomend geval de gemaakte 
kosten ten laste leggen van de reiziger.

7.  Voor zover POLLEN vzw niet zelf de in het 
reiscontract begrepen diensten verleent, wordt 
haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en 
de vergoeding van de derving van het reisgenot 
samen beperkt tot tweemaal de reissom, taksen 
niet inbegrepen.

Artikel 16. 
Aansprakelijkheid van de reiziger

1.  De reiziger is aansprakelijk voor de schade die 
de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun per-
soneel of hun vertegenwoordigers door zijn fout 
oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele 
verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt 
beoordeeld onder verwijzing naar het normale 
gedrag van een reiziger.

2.  Verkeert een deelnemer zich in de onmogelijk-
heid om de reis geheel of gedeeltelijk mee te 
maken wegens het ontbreken van een vereist 
document, dan is alleen hij verantwoordelijk voor 
de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

3.  De reiziger zorgt ervoor dat hij voldoende gedekt 
is door een verzekering burgerlijke aanspra-
kelijkheid.

Artikel 17. 
Klachtenregeling

Vóór de afreis:
1.  Klachten vóór de uitvoering van het reiscontract 

moeten zo snel mogelijk per aangetekend schrij-
ven of tegen ontvangstbewijs neergelegd worden 
bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.

Tijdens de reis:
2.  Klachten tijdens de uitvoering van het con-

tract moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op 
een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld 
worden, zodat naar een oplossing kan gezocht 
worden.
Daartoe moet de reiziger zich - in deze volgorde
- wenden tot een vertegenwoordiger van de 
reisorganisator, of een vertegenwoordiger van 
de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reis-
bemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de 
reisorganisator.

Na de reis:
3.  Kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht 

formuleren of werd een klacht ter plaatse niet 
bevredigend opgelost, dan moet hij uiterlijk één 
maand na het einde van de reis bij de reisbe-
middelaar of anders bij de reisorganisator per 
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs 
een klacht neerleggen.

Artikel 18. 
Geschillencommissie «REIZEN» vzw

1.  Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht 
niet in der minne kan worden opgelost, of niet 
is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde 
van het reiscontract, of vanaf de geplande ver-
trekdatum indien het reiscontract nooit werd 
uitgevoerd.

2.  Elk geschil gerezen na het sluiten van een reis-
contract, zoals bedoeld in artikel 1 van de onder-
havige algemene voorwaarden, over dit contract, 
en waarbij een reiziger betrokken is, wordt uit-
sluitend behandeld door de Geschillencommissie 

«REIZEN» vzw, dit met uitsluiting van de geschil-
len over lichamelijk letsel.

3.  De behandeling en de uitspraak gebeuren 
overeenkomstig het Geschillenreglement en de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake 
arbitrage (art.1676 tot en met 1723).
De uitspraak is bindend voor de partijen zonder 
mogelijkheid tot beroep.
Voor de behandeling van een geschil is een 
vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het 
Geschillenreglement.

4.  De aanvaarding van de onderhavige algemene 
voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle 
reglementen en beslissingen, bepaald door de 
Geschillencommissie «REIZEN» vzw, inzonder-
heid het Geschillenreglement.

5.  Het adres van de Geschillencommissie «REIZEN» 
vzw is North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 
1000 Brussel.

ALLGEMEINE
REISEBEDINGUNGEN
POLLEN a.s.b.l.
Diese allgemeinen Reisebedingungen finden 
Anwendung auf Reisverträge, die zwischen dem 
Nutznießer des “Kollektiven Sozialdienstes” (KSD) 
in seiner Eigenschaft als Kunde und POLLEN a.s.b.l. 
in seiner Eigenschaft als Reisevermittler oder 
Reiseveranstalter abgeschlossen werden. 

Die allgemeinen Reisebedingungen “POLLEN 
a.s.b.l.” sind anwendbar, außer wenn der 
Reiseveranstalter (Touroperator oder andere), mit 
dem POLLEN a.s.b.l. zusammenarbeitet, dem 
Nutznießer (dem Antragsteller) seine eigenen 
besonderen Reisebedingungen vorlegt, die stren-
ger sind.

Somit, wenn “POLLEN a.s.b.l.” der Reiseveranstalter 
ist, finden ausschließlich vorliegende allgemeine 
Bedingungen Anwendung. 

Jedoch, wenn der Reiseveranstalter ein Dritter ist 
und dessen besondere Bedingungen strenger sind 
als die allgemeinen Bedingungen von “POLLEN 
a.s.b.l.”, dann werden diese durch den Dritten, und 
unter dessen Haftung, dem Reisenden übergeben 
und finden in seinen strengsten Bestimmungen 
ihm gegenüber Anwendung. Die allgemeinen 
Bedingungen von POLLEN a.s.b.l. gelten außerdem.

Die Reiseunterzeichnung schließt in sich das 
Durchlesen und die Annahme der allgemeinen 
Bedingungen.

POLLEN a.s.b.l. empfehlt kräftig 
(beim Reservieren) eine individuel-
le Reiseversicherung zu subskribie-
ren. Sie können eine solche bei eine 
Versicherungsgesellschaft, mit der POLLEN 
a.s.b.l. öfters zusammenarbeitet, unterzeich-
nen, um Sie im Falle von Annullierung, ärzt-
licher hilfeleistung, Fahrzeugversicherung, 
usw. zudecken. Im Falle einer Unterzeichnung 
bei einer Versicherungsgesellschaft kann 
der Reisende nur die von dem Versicherer 
gedeckte Entschädigung beanspruchen.

Artikel 1. 
Anwendungsbereich

1.  Diese allgemeinen Bedingungen finden 
Anwendung auf die Reiseveranstaltungsund 
Reisevermittlungsverträge, so wie sie im Gesetz 
vom 16. Februar 1994 über den Veranstaltungs- 
und den Vermittlungsvertrag für Reisen fest-
gelegt sind.

2.  POLLEN a.s.b.l. ist jedes Mal Reisevermittler wenn 
ein Reiseprogramm eines Reiseveranstalters 
ganz oder teilweise wiederaufgenommen wird 
oder wenn POLLEN a.s.b.l. sich verpflichtet 
einem Reisenden eine oder mehrere vereinzelte 
Leistungen zu verschaffen, welche zulassen 
eine Reise oder irgendeinen Aufenthalt durch-
zuführen.

Artikel 2. 
Reklame und Angebot

1.  Die in der Reisebroschüre enthaltenen 
Informationen verpflichten den Reiseveranstalter 
oder - Vermittler der die Broschüre verlegt hat, 
es sei denn :
- die Abänderungen dieser Informationen wur-
den dem Reisenden nicht deutlich, schriftlich 
und vor dem Vertragsabschluß, übermittelt.
- die Abänderungen treten später, nach 
schriftlichem Abkommen zwischen den 
Vertragsparteien, ein.

2.  Der Reiseveranstalter und/oder -vermittler kann 
dazu gezwungen werden ein Angebot zeitweilig 
oder endgültig aufzuheben.

3.  Das in der Broschüre angegebene Angebot ist bis 
Ausgehen gültig.

Artikel 3. 
Vom Reiseveranstalter und/oder -vermittler 

ausgehende Informationen 

Der Reiseveranstalter und/oder -vermittler ist ver-
pflichtet :

1.  den Reisenden vor dem Abschluß über die 
Reiseveranstaltung oder -vermittlung folgendes 
schriftlich mitzuteilen :
a) allgemeine Auskünfte über Pässe und Visa 
sowie die erforderlichen Gesundheitsformalitäten 
für die Reise und den Aufenthalt, damit der 
Reisende sich die unerläßlichen Dokumente 
beschaffen kann.
Ausländern wird empfohlen, sich bei den 
zuständigen Instanzen über die vorgeschriebe-
nen Formalitäten zu erkundigen;

b) Auskünfte über die zeichnung und den Inhalt einer 
Annulierungs- und/oder Beistandsversicherung;

2.  den Reisenden spätestens 7 Kalendertage 
vor dem Abreisedatum schriftlich folgende 
Auskünfte zu übermitteln :
a) die Fahrpläne, die zwischenlandungensplät-
ze, die Anschlüsse und, soweit möglich, den 
Sitzplatz des Reisenden;
b) den Namen, die Adresse sowie die Ruf- und 
Faxnummer der örtlichen Vertretung des 
Reiseveranstalters und/oder -vermittlers oder 
der örtlichen Einrichtungen, die dem Reisenden 
in Falle von Problemen behilflich sein können, 
oder unmittelbar diejenigen des Reisevermittlers 
oder -veranstalters;
c) für Reisen oder Aufenthalte von minderjäh-
rigen Personen im Ausland die erforderlichen 
Auskünfte, damit direkt Kontakt zum Kind oder 
zum Verantwortlichen vor Ort aufgenommen 
werden kann.

Die im vorstehenden Absatz angegebene Frist von 
7 Kalendertagen gilt nicht, wenn der Vertrag mit 
Verspätung geschlossen wird.

Damit der Kunde wissentlich Entscheidungen tref-
fen kann, verschafft POLLEN a.s.b.l. ihm klare, 
genaue und vollständige Informationen über die 
angebotenen Reiseprogramme, mit leserlich, sicht-
lich und eindeutig angegebenen Preisen, gemäß 
des Gesetzes über den Reiseveranstaltungsvertrags 
und den Reisevermittlungsvertrags.

Artikel 4. 
Informationen seitens des Reisenden

Der Reisende muß dem Reiseveranstalter und/ oder 
-vermittler alle zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
um die er ausdrücklich gebeten wird.
Wenn der Reisende falsche Auskünfte erteilt, die 
dem Reiseveranstalter und/oder -vermittler zusätz-
liche unkosten verursachen, können diese unkos-
ten ihm in Rechnung gestellt werden. 
Seinerseits hat der Kunde die Verpflichtung, 
“POLLEN a.s.b.l.” über alle maßgebende 
Bestandteile seiner Auswahl und über alle triftige 
Besonderheiten aufmerksam zu machen.

Artikel 5. 
Pässe, Visa, Impfungen und andere 

Formalitäten

Selbstverständlich informiert der Kunde sich per-
sönlich über die verschiedenen unterlagen, in des-
sen Besitz er sich bei Antritt der Reise befinden 
muß. Wenn es einem Teilnehmer unmöglich ist, 
eine Reise in Ermangelung eines unerläßlichen 
Dokumentes ganz oder teilweise auszuführen, ist 
er alleine verantwortlich für die etwaigen Folgen.

Artikel 6. 
Vertragsbildung

Bei der Buchung der Reise muß der 
Reiseveranstalter oder -vermittler dem Reisenden 
einen Bestellschein gemäß dem Gesetz aushän-
digen.

Die Einschreibung anhand des dazu bestimmten 
Anmeldeformulars muß „POLLEN a.s.b.l.” immer 
schriftlich zukommen. Diesem unterzeichneten und 
datierten Dokument wird zwangsläufig der zah-
lungsbeweis der Anzahlung beigelegt. 
Vorgenannte Anzahlung beläuft sich auf :

a) 30% des Gesamtpreises der Reise, wenn die 
Abreise mindestens 30 Tage später vorgesehen ist;

b) den gesamten Reisepreis, wenn nur mehr 30 
Tage oder weniger bis zur Abreise verbleiben.

Artikel 7. 
Reisepreis

1.  Der Reisepreis umfaßt :
- alle Dienstleistungen, die im Reiseprogramm, 
auf den Reisedokumenten, den Bestellscheinen 
und in den Broschüren von „POLLEN a.s.b.l.” 
genau beschrieben sind.

Er umfaßt nicht (außer gegenteiligem Vermerk):
- die Kosten für Pässe, Visa, Impfungen,
persönliche Ausgaben, Reise-Rücktritts-und 
Beistandsversicherungen;
- die Mehrlasten für “Treibstoff”, die Kosten für 
Besichtigungen, Ausflüge, Verspätungen, usw.;
- die ggf. vor Ort zu zahlende Aufenhaltsgebühren 
(siehe Fachkarte); 
- die Aktenkosten i.H.v. 20,- EuR, die für Flight-
only Reservierungen, in Rechnung gestellt 
werden;
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- die MwSt. auf die eigenen Produkte von 
“POLLEN a.s.b.l.” in Erwartung der diesbezügli-
chen Stellungnahme der Finanzverwaltung.

2.  Außer im Falle eines materiellen Irrtums, kann 
der im Vertrag vereinbarte Preis bis zu 21 
Tagen vor dem vorgesehenen Abreisedatum 
erhöht oder gesenkt werden, insofern diese 
Preisrevision sich ergibt aus umänderung :
a) der auf die Reise angewandten Wechselkurse,
b) der Transportkosten, einschließlich des 
Treibstoffpreises,
c) der Gebühren und Steuern auf gewisse 
Dienstleistungen.

3.  Die Preisrevision wird proportional zu dem Anteil 
der Leistungen, die dieser Preisrevision unterlie-
gen, angewandt.

4.  Die Preise sind in EURO angegeben. Jede 
Erhöhung kann “POLLEN a.s.b.l.” dazu zwingen 
seine Preise anzupassen. Beträgt die Erhöhung, 
abgesehen der MwSt., mehr als 10%, so kann 
der Reisende den Vertrag ohne Entschädigung 
seinerseits kündigen. In diesem Falle hat der 
Reisende Anrecht auf die volle Rückerstattung 
der von ihm gezahlten Summen, ohne jedoch 
von POLLEN a.s.b.l. eine Entschädigung fordern 
zu können.

5.  Restbeträge unter 2,50 EUR 
Wir möchten daran erinnern, daß „POLLEN 
a.s.b.l.” beschlossen hat, jeden zu seinen 
Gunsten ausstehenden Restbetrag von weni-
ger als 2,50 EUR pro urlaubsakte mit seinem 
Betriebsergebnis zu verrechnen und ihn also 
nicht mehr von dem betreffenden Schuldner 
zu verlangen. umgekehrt wird er Restbeträge 
zugunsten des Kunden von weniger als 2,50 
EUR nicht mehr erstatten.

Artikel 8. 
Zahlung der Reise

1.  Insofern nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart wurde, zahlt der Reisende bei der unter-
zeichnung seines Anmeldeformulars 30% des 
Gesamtreisepreises als Anzahlung.

2.  Insofern auf dem Bestellschein nichts 
Anderslautendes vermerkt ist, zahlt der Reisende 
den Restbetrag spätestens einen Monat vor 
der Abreise, vorausgesetzt, er hat vorher die 
schriftliche Reisebestätigung und/oder die 
Reisedokumente erhalten oder erhält diese 
gleichzeitig.

3.  Gleich nachdem die Reservierung dem Kunden 
endgültig anhand des gehörig abgefassten 
und unterschriebenen Bestellscheins bestätigt 
wurde, muß der ausstehende Restbetrag spätes-
tens 30 Tage vor der Abreise beglichen werden. 
Sollte diese zahlung nicht eintreffen oder wenn 
kein anderes ausdrückliches Abkommen mit 
“POLLEN a.s.b.l.” getroffen wurde, behält sich 
letzterer das Recht vor den Vertrag zu kündigen 
und den versagenden Kunden zurückzuweisen. 
Die dadurch entstandenen und/oder zukom-
menden Kosten fallen natürlich zu Lasten des 
Kunden.
Erfolgt die Buchung weniger als einen Monat 
vor dem Abreisedatum, so ist der Gesamtpreis 
unverzüglich fällig.

4.  Die Einzahlungen werden auf das IBAN BE81 
0910 0208 5024, BE46 0010 8871 2236 oder 
BE66 0001 1740 3443 zugunsten von POLLEN 
a.s.b.l. ausgeführt.

Artikel 9. 
Abtretung der Buchung

1.  Der Reisende kann vor Antritt der Reise diese an 
einen Dritten abtreten, welcher alle Bedingungen 
des Vertrages über die Veranstaltung der Reise 
sowie diejenigen über die Eigenschaften des 
Nutznießers im Rahmen des KSD erfüllen muß. Der 
Abtretende muß den Reiseveranstalter und ggf. den 
Reisevermittler mindestens fünf Werktage vor der 
Abreise über diese Abtretung in Kenntnis setzen.

2.  Der abtretende Reisende und der zessionar haf-
ten solidarisch für die zahlung des Gesamtpreises 
der Reise und für die Abtretungskosten.

Artikel 10.  
Änderungen durch den Reisenden, ohne 

Kündigung

1.  Der Reiseveranstalter und/oder -vermittler stellt 
dem Reisenden alle Kosten in Rechnung, die sich 
aus den von letzterem gewünschten Änderungen 
ergeben.

2.  Änderungen in Bezug auf die Reisebuchung 
werden im Rahmen des Möglichen angenom-
men. Sie bringen natürlich Kosten mit sich 
(Teilannullierung und neue Buchung), die je 
nach Abreisedatum, Bestimmungsort und den 
vom betreffenden Reiseveranstalter auferleg-
ten besonderen Bedingungen unterschiedlich 
ausfallen. Wenn es sich um eine Akte han-
delt, die nur von “POLLEN a.s.b.l.” vermittelt 

wurde, beschränken sich die Kosten für die 
Änderung auf 25 EUR per Akte und Produkt 
(Bestimmungsort).

Artikel 11. 
Änderungen vor der Abreise durch den 

Reiseveranstalter

1.  Wenn vor der Abreise eines der wesentlichen 
Bestandteile des Vertrages nicht ausgeführt 
werden kann, muß der Reiseveranstalter den 
Reisenden umgehend und in jedem Fall vor der 
Abreise darüber in Kenntnis setzen und ihn über 
die Möglichkeit informieren, daß er den Vertrag 
ohne Strafe auflösen kann, außer wenn der 
Reisende die vom Reiseveranstalter angebotene 
Änderung annimmt.

2.  Der Reisende muß dem Reisevermittler und/ 
oder-veranstalter umgehend und in jedem Fall 
vor der Abreise seine Entscheidung mitteilen.

3.  Nimmt der Reisende die Änderung an, muß ein 
neuer Vertrag oder ein Vertragszusatz aufgestellt 
werden, in dem die Änderungen und deren 
Auswirkung auf den Preis angegeben sind.

4.  Nimmt der Reisende die Änderung nicht an, so 
kann er die Anwendung von Artikel 12 bean-
tragen.

Artikel 12. 
Kündigung vor der Abreise durch den 

Reiseveranstalter

1.  Wenn der Reiseveranstalter den Vertrag vor 
Antritt der Reise aufgrund umständen für die der 
Reisende nicht verantwortlich ist kündigt, hat 
letzterer die Wahl zwischen :
a) entweder der Annahme eines anderen 
Reiseangebots von gleicher oder höherer 
Qualität, ohne einen Überschuß zahlen zu müs-
sen; wenn die als Ersatz angebotene Reise von 
geringerer Qualität ist, muß der Reiseveranstalter 
dem Reisenden den Preisunterschied innerhalb 
der besten Frist zurückerstatten.
b) oder, innerhalb der besten Frist, der 
Wiedererstattung aller von ihm aufgrund des 
Vertrages gezahlten Beträge. 

2.  Der Reisende kann ebenfalls eine etwaige 
Entschädigung für die Nichtausführung des 
Vertrags fordern, außer :
a) wenn der Reiseveranstalter die Reise annul-
liert, weil die im Vertrag vorgesehene und für 
dessen Ausführung erforderliche Mindestzahl 
von Reisenden nicht erreicht wurde, und wenn 
der Reisende innerhalb der im Vertrag vorgese-
henen Frist und mindestens 15 Kalendertage vor 
dem Abreisedatum schriftlich darüber informiert 
wurde;
b) wenn die Annullierung die Folge eines 
Falles höherer Gewalt ist, unter Ausschluß von 
Überbuchungen. unter höherer Gewalt sind 
ungewöhnliche und unvorhersehbare umstän-
de zu verstehen, die unabhängig vom Willen 
desjenigen, der sie geltend macht, eintreten und 
deren Folgen trotz aller Bemühungen nicht zu 
vermeiden waren.

Artikel 13. 
Teilweise oder vollständige 
Nichtausführung der Reise

1.  Wenn sich im Laufe der Reise herausstellt, daß 
ein bedeutender Teil der Dienstleistungen, die 
Gegenstand des Vertrags sind, nicht ausgeführt 
werden kann, ergreift der Reiseveranstalter alle 
notwendigen Maßnahmen, um dem Reisenden 
einen angemessenen und kostenlosen Ersatz 
im Hinblick auf die Fortsetzung der Reise anzu-
bieten.

2.  Bei unterschied zwischen den vorgesehenen und 
den tatsächlich erbrachten Leistungen entschä-
digt er den Reisenden bis zu diesem unterschied. 

3.  Wenn solche Einigungen unmöglich sind oder 
der Reisende diesen Ersatz aus triftigen Gründen 
nicht annimmt, muß der Reiseveranstalter ihm 
ein gleichwertiges Transportmittel zur Verfügung 
stellen, mit dem er zum Ausgangsort zurück-
gebracht wird, und ist er verpflichtet, den 
Reisenden ggf. zu entschädigen.

Artikel 14. 
Kündigung durch den Reisenden

Der Reisende kann den Vertrag zu jeder zeit ganz 
oder teilweise kündigen. Wenn der Reisende den 
Vertrag aus einem Grund, für den er verantwortlich 
ist, kündigt, entschädigt er den Reiseveranstalter 
und/oder -vermittler für den durch die Kündigung 
entstandenen Schaden. Die Entschädigung kann 
höchstens einmal dem Preis der Reise entspre-
chen. 

Jegliche Annullierung ist POLLEN a.s.b.l. unmittel-
bar per Brief mitzuteilen.

Sie hat automatisch Kosten zur Folge, die ebenfalls 
je nach Abreisedatum, Bestimmungsort und den 
von den betreffenden Reiseveranstaltern aufer-
legten besonderen Bedingungen unterschiedlich 
ausfallen (Touroperator und bestimmte Eigentümer 
von Ferienwohnungen).

Für andere Akten, die nur von “POLLEN 
a.s.b.l.” vermittelt wurden, gelten folgende 
Annullierungskosten :

- mehr als 8 Wochen vor dem gebuchten 
Zeitraum  : 37,- EUR per Akte und Produkt;
- zwischen 8 und 6 Wochen vor dem gebuch-
ten Zeitraum: 40% des Gesamtpreises (mindst. 
37,- EUR);
- zwischen 6 und 4 Wochen vor dem gebuch-
ten Zeitraum: 60% des Gesamtpreises (mindst. 
37,- EUR);
- zwischen 4 und 2 Wochen vor dem gebuch-
ten Zeitraum: 80% des Gesamtpreises (mindst. 
37,- EUR);
- weniger als 2 Wochen vor dem gebuchten 
Zeitraum: 100% des Gesamtpreises (mindst. 
37,- EUR). 

Im Falle einer Annullierung ist der Betrag, der den 
vom KSD gewährten Prämien für Kinder entspricht, an 
“POLLEN a.s.b.l.” zu erstatten.

Artikel 15. 
haftung des Reiseveranstalters

1.  Der Reiseveranstalter ist haftbar für die ord-
nungsgemäße Ausführung des Vertrags gemäß 
den Erwartungen, die der Reisende vernüfti-
gerweise auf der Grundlage der Bestimmungen 
des Vertrags über die Reiseveranstaltung und 
der sich daraus ergebenden Verpflichtungen 
haben kann, unabhängig davon, ob diese 
Verpflichtungen durch ihn selbst oder durch 
andere Dienstleistungserbringer erfüllt 
werden müssen, und unbeschadet des 
Rechts des Reiseveranstalters, die anderen 
Dienstleistungserbringer haftbar zu machen.

2.  Der Reiseveranstalter haftet für die Handlungen 
und unterlassungen seiner untergeordneten und 
Vertreter, die in der Ausübung ihrer Funktionen 
handeln, sowie für seine eigenen Handlungen 
und unterlassungen.

3.  Wenn auf eine Leistung, die Gegenstand des 
Reisevertrags ist, ein internationales Abkommen 
Anwendung findet, ist die Haftung des 
Reiseveranstalters gemäß diesem Abkommen 
ausgeschlossen oder begrenzt.

4.  Insofern der Reiseveranstalter nicht selbst die im 
Reisevertrag vorgesehenen Leistungen erbringt, 
ist seine globale Haftung für Sachschäden und 
den Nutzungsausfall der Reise auf den doppelten 
Preis der Reise begrenzt.

5.  Im übrigen finden Artikel 18 und 19 des in Artikel 
1 erwähnten Gesetztes Anwendung. 

Alle Informationen, Preise und Angaben in dieser 
Broschüre wurden guten Glaubens eingeholt 
und in aller Redlichkeit wiedergegeben. POLLEN 
a.s.b.l. haftet somit nicht für offensichtliche 
Fehler oder Irrtümer. Er behält sich das Recht 
vor, auf seinen Rechnungen oder unterlagen alle 
Druckfehler oder andere unrichtige Angaben 
zu verbessern, die nach Erscheinen dieser 
Broschüre festgestellt werden. Er kann im übri-
gen weder für unvorhergesehene Ereignisse, 
Verletzungen, Schäden oder unfälle, die ihm 
nicht anzurechnen sind, noch für Verluste, 
Diebstähle oder Beschädigung von Gütern, ein-
schließlich Geld, haftbar gemacht werden. Das 
gleiche gilt für Folgen von Fällen höherer Gewalt.
Die Reiseveranstalter, mit denen POLLEN a.s.b.l. 
zusammenarbeitet, kommen für alle Schäden 
auf, die dem(n) Kunden aufgrund der voll-
ständigen oder teilweisen Nichterfüllung ihrer 
Verpflichtungen entstehen, außer wenn sie 
nachweisen, daß sie die erforderliche Sorgfalt 
haben walten lassen und daß man ihnen nichts 
vorzuwerfen hat. Ausschließlicher Gerichtsstand 
für etwaige Streitfälle ist Brüssel.

6.  Wenn als Reiseveranstalter tätig wie auch als 
Reisevermittler, haftet POLLEN a.s.b.l. in fol-
genden Fällen nicht für die Schäden die der 
Reisende erleidet :
- wenn die festgestellten unterlassungen bei 
der Ausführung des Vertrages dem Reisenden 
zuzuschreiben sind;
- wenn die unvorhersehbaren und unüber-
windlichen unterlassungen einem Dritten zuzu-
schreiben sind, welcher den Vertragsleistungen 
fremd ist; 

- wenn die unterlassungen auf einen Fall höhe-
rer Gewalt zurückzuführen sind;
- wenn die unterlassungen einem Ereignis 
zuzuschreiben sind, die der Reiseveranstalter, 
sogar mit der größten Vorsicht, weder vorher-
sehen noch vermeiden konnte, ausschließlich 
Überbuchungen. Der Verein kann, in vorgenann-
ten Fällen, die verursachten Kosten ggf. dem 
Reisenden zur Last legen.

7.  Insofern er nicht selbst die im Reisevertrag 
vorgesehenen Leistungen erbringt, begrenzt 
POLLEN a.s.b.l. seine Haftung für Sachschäden 
und Nutzungsverlust der Reise auf den doppelten 
Reisepreis - Steuer nicht inbegriffen.

Artikel 16. 
haftung des Reisenden

1.  Der Reisende haftet für die Schäden, die er durch 
eigenes Verschulden dem Reiseveranstalter und/
oder -vermittler, ihrem Personal oder ihren 
Vertretern zufügt, oder wenn er seine vertrag-
lichen Verpflichtungen nicht erfüllt hat. Das 
Fehlverhalten wird unter Bezugnahme auf das 
normale Verhalten eines Reisenden beurteilt.

2.  Wenn es einem Teilnehmer unmöglich ist, eine 
Reise in Ermangelung eines unerläßlichen 
Dokumentes ganz oder teilweise auszuführen, ist 
er alleine für die etwaigen Folgen verantwortlich.

3.  Der Reisende sorgt dafür, sich genügend durch 
eine Familienrechtsschutzversicherung decken 
zu lassen.

Artikel 17. 
Beschwerdenregelung

Vor der Abreise:
1.  Beschwerden vor der Ausführung des 

Reisevertrags müssen umgehend per 
Einschreiben oder gegen Empfangsbestätigung 
bei dem Reisevermittler oder -veranstalter ein-
gereicht werden.

Während der Reise:
2.  Beschwerden, die während der Ausführung 

des Vertrages auftreten, müssen umgehend 
vor Ort in geeigneter und beweistauglicher 
Weise eingereicht werden, damit eine Lösung 
gesucht werden kann. Hierzu wendet sich der 
Reisende - in folgender Reihenfolge - an einen 
Vertreter des Reiseveranstalters oder an einen 
Vertreter des Reisevermittlers, oder direkt an 
den Reisevermittler oder schließlich direkt an 
den Reiseveranstalter.

Nach der Reise:
3.  Beschwerden, die nicht vor Ort eingereicht 

werden können, oder die nicht auf zufriedenstel-
lender Weise gelöst wurden, müssen spätestens 
einen Monat nach der Beendigung der Reise, per 
Einschreiben oder gegen Empfangsbestätigung, 
beim Vermittler oder, in Ermangelung, beim 
Reiseveranstalter eingereicht werden.

Artikel 18. 
eV Streitsachenausschuß “REISEN”

1.  Es entsteht ein “Streitfall”, wenn eine 
Beschwerde nicht auf gütlichem Wege gelöst 
werden kann oder nicht innerhalb von vier 
Monaten nach Ende des Reisevertrages oder 
nach dem vorgesehenen Abreisdatum, falls der 
Reisevertrag nie ausgeführt wurde, gelöst wurde.

2.  Jeder Streitfall, der nach dem Abschluß eines 
Reisevertrages gemäß Artikel 1 dieser allge-
meinen Bedingungen entsteht, der sich auf 
diesen Vertrag bezieht und sich auf einen 
Reisenden auswirkt, wird ausschließlich durch 
den eV Streitsachenausschuß “REISEN” behan-
delt, mit Ausnahme der Streitfälle, die sich auf 
Körperschäden beziehen.

3.  Das Verfahren und die Entscheidung entsprechen 
der Streitfallordnung und den Bestimmungen des 
Gerichtsgesetzbuches über Schiedsverfahren 
(Art. 1676 bis 1723 inbg.). Die Entscheidung 
bindet die Parteien ohne Möglichkeit Berufung 
einlegen zu können. Für die Behandlung eines 
Streitfalls ist eine Gebühr zu zahlen, die in der 
Streitfallordnung festgelegt ist.

4.  Die Annahme dieser allgemeinen Bedingungen 
setzt die Annahme aller Verfügungen und 
Entscheidungen der eV Streitsachenausschuß 
“REISEN” voraus, insbesondere der 
Streitfallordnung.

5.  Die Adresse der eV Streitsachenausschuß 
“REISEN” lautet : North Gate III, 16, Avenue Roi 
Albert II, 1000 Brüssel.



Kies uw vakantie uit onderstaande brochures  
of op de websites en reserveer bij “PoLLEN”

VLiEGTuiGBiLJETTEN ooK BiJ PoLLEN VERKRiJGBAAR

NIEUW 


