Groepsreizen 2019
Ontdek Europa met Oad

Ontdek de mooiste plekken in Europa
Beste reisliefhebber,
De voorpret kan beginnen met het nieuwe complete aanbod van Oad voor de lente, zomer en herfst van 2019. Met 20 nieuwe reizen, diverse
nieuwe bestemmingen en reizen die nu al gegarandeerd vertrekken moet er vast een mooie bus- of vliegreis in Europa voor u tussen zitten.
Al jaren zijn ze populair: de Oad klassiekers. Denk hierbij aan de reis naar het Italiaanse Garda of Nassereith in Tirol. Ook in het Zwarte Woud en
Spornitz in Duitsland komt Oad al jaren en kennen ze de bestemming als geen ander.
Naast de klassiekers kunt u bijvoorbeeld naar voormalig Oost-Duitsland of gaat u liever ontspannen aan de Adriatische Rivièra in Italië? Of wat dacht
u van de mooie vliegreis naar Malta & Gozo of een bezoek aan de hoogtepunten van Georgië? Er zit altijd wel een reis van uw keuze bij.
Wij hopen dat wij u met deze flyer hebben kunnen inspireren met een selectie van alle reizen. Wilt u meer weten over een bestemming of reis dan
vertel ik u graag meer. Wij hopen dat u dit jaar (weer) voor ons kiest en dat u met de reizen van onze partner Oad mee gaat in 2019!
Hartelijke groet,

Een greep uit onze nieuwe reizen
Speciaal door ...... voor u geselecteerd:
Hoogtepunten van Georgië
VRGE01

De hoogtepunten van voormalig Fietsen in Loirevallei
Oost-Duitsland
BEDE49

va. € 1099

va. €

459

BFFR01

va. €

839

Wordt met open armen ontvangen in Georgië
• Smalle straten en kleurrijke huizen in Tiblisi
• Geneeskrachtig mineraal water in Borjomi
• Incl. lunch met wijn bij gastvrije lokale familie
• Onder begeleiding van professionele reisleiding

Ontdek de hoogtepunten van Oost-Duitsland
• Culturele stad Weimar
• Hotel gelegen in het centrum van Meerane
• Frauenkirche in Dresden
• Heldenstad Leipzig

Één van de populairste fietsregio’s van Frankrijk
• NL-begeleiding tijdens fietstochten
• Chateau Amboise
• Paleis van Chenonceaux
• Uw eigen fiets gratis mee of huur een fiets/
e-bike

Ontspannen aan de Adriatische
Riviera
BEIT18

Hoogtepunten van Malta &
Gozo
VEMT01

Lake District & Yorkshire

va. €

639

va. €

BEGB10

849

va. €

969

Geniet van een ongdwongen vakantie
• Bologna, culinaire hoofdstad van Italië
• Heerlijk relaxen aan het zwembad of strand
• Betoverende mozaieken in Ravanna
• Magnifieke uitizcht vanaf Piazza della Liberta in
San Marino

Ontdek een smeltkroes van culturen
• Ggigantija Tempels: door reuzen gebouwd
• Arabische inloeden in de ‘stille stad’ Mdina
• Hotel gelegen op 10 min. van centrum en zee
• Verblijf op basis van halfpension (ontbijt en
diner)

Unieke ries met o.a. York en boottochten
• Bezoek aan Kathedraal Durham
• Heidevelde Northumberland Nationaal Park
• Boottocht over Lake Ullwater
• Verblijf op basis van halfpension (ontbijt en
diner)

Wandelen door het hart van
BWDE04
Harz

Corsica & Côte d’Azur

Betoverend Montenegro

va. €

VRFR02

419

Geniet van prachtige bossen, weides en kristalheldere beekjes
• De oudste spoorbaan van Duitsland
• Mythewandelpad door Thale
• Familiehotel centraal gelegen in Braunlage
• Wandelingen door het Nationale park

va. € 1199

va.

€ 799

Corsica ‘het eiland van de schoonheid’

Schitterende natuur en pittoreske plaatsen

• Schiereiland Cap Corse
• Incl. ferry Côte d’Azur-Corsica v.v.
• Vorstendom Monaco
• Boottocht St. Tropez

• 3 excursies incl. entreegelden met NL-sprekende begeleiding
• Werelderfgoed in stad Ohrid
• Orthodox klooster van St. Naum
• 4* hotel aan het meer van Ohrid

Boek uw Oad reis bij <Contact gegevens>
*vraag uw reisadviseur naar de voorwaarden.

VEMK01

LOGO

