ACTIEVE VAKANTIES

2020

LANGLAUF- EN
WANDELREIZEN

Winters genieten op prachtige loipes, pistes en paden

Beste reisliefhebber,
Actief bezig zijn in een winterse witte wereld en op uw eigen tempo van de omgeving genieten op de langlauflatten, uw wandelschoenen
of ski’s. Geniet van de besneeuwde bergtoppen en waanzinnige uitzichten met de gezelligheid van een groepsreis. Wie wil dit nu niet?
Bij onze partner Oad vindt u alle ingrediënten voor de mooiste vakanties in de winter. U heeft de keuze om te gaan langlaufen, wandelen,
skiën of om mee te gaan op één van de nieuwe excursiereizen. En met bestemmingen zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië
of Noorwegen zit er altijd wel een bestemming van uw keuze bij.
Op elke bestemming zijn er vele langlaufloipes en wandelroutes die u kunt volgen. Wilt u het combineren? Ook dat kan. Dagelijks maakt
u zelf de keuze of u wilt gaan wandelen of langlaufen. Dit jaar heeft u zelfs bij enkele reizen de keuzemogelijkheid om te gaan skiën.
Bij alle reizen kunt u gratis gebruik maken van een langlaufset. Bent u niet geoefend of is het al een enige tijd geleden dat u op de langlauflatten heeft gestaan? Met een paar oefeningen tijdens de gratis langlaufinstructie bent u snel klaar om de fraaie loipen te volgen door
prachtige gebieden.
Ook voor degene die minder actief willen zijn maar wel willen genieten van de winterse sferen is er de mogelijk om mee te gaan op één
van de excursiereizen waar het maken van mooie excursies centraal staat.
Kortom, voor elk wat wils! Wilt u meer weten over deze winterse actieve reizen? Wij vertellen u graag meer.
Met hartelijke groet,

Logo reisadviseur

*vraag uw reisadviseur naar de voorwaarden.

Een greep uit het aanbod van Oad
Speciaal door ??????????? voor u geselecteerd:
Langlauf/wandelreis - Door het Noorse
landschap, Setesdal, Noorwegen
Maak prachtige tochten door de ongerepte natuur van
Noorwegen!
• Bijzonder bezoek aan een elandenfarm
• Sneeuwschoen wandelen in Evje inclusief instructie
• Inclusief langlaufinstructie & gebruik langlaufset

va. €

799
Ski- en excursiereis - Winter in de
Zwitserse Alpen, Zwitserland

Tijdens deze reis per luxe Excellent bus krijgt u veel vrijheid om van de mooiste pistes te
skiën of om mee gaan met leuke excursies.
• U verblijft in het beste hotel van Saas-Grund op basis van halfpension
• Geniet van de mooiste panorama’s van de Zwitserse Alpen
• Optioneel bij te boeken: met de kabelbaan naar de top van de Mittelallalin waar u
’s werelds hoogst draaiende restaurant op ruim 3500 meter hoogte vindt.

va. €

629

va. €

449

Langlauf/wandelreis - Door het
Beierse Woud, Hohenau, Duitsland
Maak kennis met de sprookjesachtige landschappen van het
Beierse Woud.
• Ga naar de top van het Großer
Arber, de Koning van het Beierse
Woud
• Gezellige muziekavond met livemuziek
• Langlaufinstructie & gebruik
langlaufset inclusief

va. €

589

Excursiereis - Gezelligheid in
Tirol, Nassereith, Oostenrijk
Puur genieten van de winterse landschappen en
gezelligheid in Tirol.
• Inclusief fakkelwandeling en gezellige muziekavond
• Arrensleetocht door Seefeld
• Tevens als langlauf- en wandelreis te boeken!

Langlauf/wandelreis - Door het
Reuzengebergte, Vrchlabí, Tsjechië

va. €

529

Laat u meevoeren op de perfecte geprepareerde loipes langs
indrukkende panorama’s.
• Prachtige route langs de Mumlava waterval
• Inclusief folkloreavond bij Hotel Gendorf
• Langlaufinstructie & gebruik langlaufset inclusief

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