
 

  

  
 

 
   

 

  

 

    

  

  

 

  

10-DAAGSE WANDELVAKANTIE COMPOSTELA  

7 dagen wandelen langs de Camino Portugués vanaf Vigo 
  

Een compleet georganiseerde wandelvakantie onder begeleiding van Geert. Je 

wandelt via de mooiste wandelroute naar Compostela. Een onvergetelijke 

belevenis op eigen tempo, download nu onze uitgebreide brochure. 

  

Uniek concept met logies in 4* hotels (Vigo, Pontevedra, Cambados en 

Santiago), inclusief ontbijt, 3x diner, vlucht h/t, alle transfers (meerdere per 

dag), bagagetransport, ... en voorbereiding in België.  

 

Afreizen op 8 juni en 3 juli 2023, max. 24 deelnemers! 

Er is ook gedacht aan de meereizende niet-wandelaar! 
  

 

  ONTDEK NU DEZE UNIEKE WANDELVAKANTIE  
  

  
 

 

  

 

  

  

NIEUW: PIËMONT & 
LIGURIË PDF-GIDS 

Met Cinque Terre wandelingen  

» Rondreis van 15 dagen door 

Piëmont, Ligurië en Bloemenrivièra. 

  

https://www.reisroutes.be/
https://www.reisroutes.be/blog/noord-spanje/wandelvakantie-compostela-camino-portugues/
https://www.reisroutes.be/blog/noord-spanje/wandelvakantie-compostela-camino-portugues/
https://www.reisroutes.be/blog/noord-spanje/wandelvakantie-compostela-camino-portugues/
https://www.reisroutes.be/blog/noord-spanje/wandelvakantie-compostela-camino-portugues/
https://shop.themediabay.be/nl/reisgidsen/ligurie-rondreis-pdf?ref=1354
https://shop.themediabay.be/nl/reisgidsen/ligurie-rondreis-pdf?ref=1354
https://shop.themediabay.be/nl/reisgidsen/ligurie-rondreis-pdf?ref=1354


 

» Met 5 stadswandelingen. 

» +145 bezienswaardigheden en 200 

bladzijden toeristische info 

» Koop nu met korting: € 7,50 met 

de code PIEM (normaal: € 10). 

» Download gratis preview met een 

stadswandeling in Turijn. 
  

  

  KOOP COMPLETE PDF-GIDS    

  

  GRATIS PREVIEW REISGIDS    

 

  
 

   

  

  

 

  

ONZE BLOGS OVER LIGURIË EN PIËMONT 

En de 5 Cinque Terre dorpen 
  

Die 5 dorpen zijn Unesco Werelderfgoed en verbonden met elkaar door 

een wandelpad. Ontdek nu die 5 gekleurde dorpjes aan de kust. Lees meer. 

  

8-daagse promotie in Piëmont, nabij Asti, vanaf € 435 p.p. 

Verblijf in een palazzo met 10 kamers, zwembad en bekend restaurant. 

Inclusief 7x ontbijtbuffet, 1x 3-gangendiner, sauna en fietsen. Meer info. 

 

Een rondreis door Ligurië is perfect te combineren met een bezoek aan het 

noordelijk-gelegen Piëmont, een gastronomische regio vol prachtige 

landschappen en barokke gebouwen. Lees meer. 

  

  

https://www.reisroutes.be/gratis-reisgidsen/reisgids-ligurie/
https://shop.themediabay.be/nl/reisgidsen/ligurie-rondreis-pdf?ref=1354
https://shop.themediabay.be/nl/reisgidsen/ligurie-rondreis-pdf?ref=1354
https://www.reisroutes.be/gratis-reisgidsen/reisgids-ligurie/
https://www.reisroutes.be/blog/ligurie-bloemenriviera/
https://www.reisroutes.be/blog/ligurie-bloemenriviera/
https://www.reisroutes.be/blog/ligurie-bloemenriviera/cinque-terre-bezoeken/
https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/italie/piemonte/8_dagen_hotel_ca_vittoria/24199/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/italie/piemonte/8_dagen_hotel_ca_vittoria/24199/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
https://www.reisroutes.be/blog/ligurie-bloemenriviera/route-rondreis-cinque-terre-piemonte/


10-daagse rondreis Piëmont en Ligurië, vanaf € 469 p.p. incl. ontbijt 

Je verblijft 4 nachten in hotel 3* in Piëmont (tussen Asti en Turijn), 5 nachten in 

B&B in Ligurië (tussen Genua en Nice), inclusief ontbijtbuffet. Meer info. 
  

 

  DORPEN CINQUE TERRE    

  

  BLOG RONDREIS    

 

  
 

  

  

  

 

 

KERSTPROMOTIE 
RÜDESHEIM 

3 dagen kerstmarkt hotel 3* in 

half pension: va. € 155 p.p. 
» Kerstmarkt elke dag tot 23/12 met 

ca. 120 standen uit 12 landen. 

» Hotel rustig gelegen in het centrum 

» Inclusief: 2x ontbijtbuffet, 2x 4-

gangendiner, welkomstdrankje, 

Gästekarte, fles wijn op de kamer 

» Geldig 21/11-23/12/22 met 

aankomst zondag t/m donderdag 

  
 

  GRATIS REISGIDS    

  

  BOEK NU  
  

 

  
 

 

  

  

  

  

 

  

DELFT, ZIEN EN DOEN IN 48 UUR  

Zeker zien: Expo 'Het Delft van Vermeer' (10/02-04/06/23) 
  

Delft is niet alleen bekend door zijn 'Delfts Blauw' maar heeft ook een paar 

  

https://www.euroreizen.be/rondreizen/promoties/rondreis-piemonte-ligurie
https://www.euroreizen.be/rondreizen/promoties/rondreis-piemonte-ligurie
https://www.reisroutes.be/blog/ligurie-bloemenriviera/cinque-terre-bezoeken/
https://www.reisroutes.be/blog/ligurie-bloemenriviera/route-rondreis-cinque-terre-piemonte/
https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/duitsland/rijn/3_dagen_kerstmarkt_rudesheim_(21_11-23_12_22)/14944/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/duitsland/rijn/3_dagen_kerstmarkt_rudesheim_(21_11-23_12_22)/14944/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/duitsland/rijn/3_dagen_kerstmarkt_rudesheim_(21_11-23_12_22)/14944/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
https://www.reisroutes.be/stadswandelingen/rijn/rudesheim-wandelroute/
https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/duitsland/rijn/3_dagen_kerstmarkt_rudesheim_(21_11-23_12_22)/14944/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
https://www.reisroutes.be/blog/nederland/citytrip-48-uur-delft/
https://www.reisroutes.be/blog/nederland/citytrip-48-uur-delft/


grote kunstenaars als inwoner gehad, zoals de kunstschilder Vermeer. 

Daarnaast is het ook een gezellige stad, ontdek op onze blogpagina hoe je de 

stad leert kennen in 48 uur. Lees meer. 

  

Van 10 februari t/m 4 juni 2023 kan je in het Museum Prinsenhof Delft terecht 

voor een grote tentoonstelling over het leven van Johannes Vermeer in 

Delft. Met topstukken van Delftse schilders, prenten, boeken ... Lees meer. 

 

Promotie 3-daagse hotel 4* Delft inclusief ontbijtbuffet, vanaf € 129 p.p. 

Verblijf in een hedendaagse stadshotel, op 1,6 km van het historisch hart van 

Delft. Gratis gebruik fitness en sauna, oplaadpunten e-bike. Meer info. 
  

 

  ONTDEK DELFT NU    

  
 

  

  

  

 

 

BRUGGE 
WINTERGLOED 

Lichtbelevingswandeling 
» Een nieuw lichtparcours t/m 8 jan. 

'23, dagelijks van 17u. tot 00u. 

» Start bij voorkeur aan het station of 

op 't Zand (grote parking). 

» Acht grote lichtinstallaties, enkele 

met muzikale ondersteuning. 

  
 

  ROUTEKAART + GPX    

  

  INFO WINTERGLOED    

 

  
 

 

  

  

      

https://www.reisroutes.be/blog/nederland/citytrip-48-uur-delft/
https://prinsenhof-delft.nl/ontdek-het-museum/tentoonstellingen/het-delft-van-vermeer
https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/nederland/zuid_holland/3_dagen_westcord_delft_/27597/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
https://partner.holidayline.be/nl/euroreizen/nederland/zuid_holland/3_dagen_westcord_delft_/27597/promotie-informatie-beschikbaarheid.html
https://www.reisroutes.be/blog/nederland/citytrip-48-uur-delft/
https://www.reisroutes.be/stadswandelingen/brugge/kerstmarkt-brugge/
https://www.reisroutes.be/stadswandelingen/brugge/kerstmarkt-brugge/
https://www.reisroutes.be/stadswandelingen/brugge/kerstmarkt-brugge/
https://www.reisroutes.be/stadswandelingen/brugge/kerstmarkt-brugge/
https://www.reisroutes.be/stadswandelingen/brugge/kerstmarkt-brugge/


 

  

RONDREIZEN ANDALUSIË FLY & DRIVE  

  

We hebben een ruim aanbod aan rondreizen in Andalusië maar misschien wil 

je een aangepaste rondreis? Geen probleem, wij maken je een rondreis op 

maat. Mail ons via het contactformulier en je krijgt een uitgewerkt voorstel. Heb 

je liever een voorstel zonder vlucht en huurauto? Ook dat is mogelijk. 

  

Inclusief onze uitgebreide pdf-gids van Andalusië met stadswandelingen en 

autoroutes. Zo ontdek je niet alleen hoogtepunten. 

 

» 9-daagse in charmehotelletjes met Nederlandstalige uitbaters 

» 15-daagse rondreis 'Andalusië Compleet' 

» 9-daagse in kleinschalige charmehotelletjes 
  

 

  MEER INFO EN PRIJS VRAGEN    

  
 

  

  

https://www.euroreizen.be/vakanties/andalusie/rondreizen
https://www.euroreizen.be/vakanties/andalusie/rondreizen
https://www.euroreizen.be/vakanties/andalusie/rondreizen
https://www.euroreizen.be/contact
https://www.euroreizen.be/vakanties/andalusie/reisgids-andalusie
https://www.euroreizen.be/vakanties/andalusie/rondreizen


  

  

SEIZOEN 2023 

Ontdek onze primeurs! 
De eerste reizen voor het seizoen 

2023 staan online. Dit aanbod groeit 

snel, nu al + 50 bestemmingen. 
  

 

  VAKANTIES 2023    

  

  RONDREIZEN 2023  
  

 

  
 

 

  

   

  

  

  
 

  

Contacteer Reisroutes 
  

 

The Media Bay 

Peperstraat 78a, 9230 

Wetteren (België) 
 

  
 www.reisroutes.be 

 

  
 info@reisroutes.be 

 

  
 

  

Promoties Euroreizen.be 
  
Euroreizen is een website van 

Holidayline NV, vergund reisbureau met 

lic. 1615, zo kan je veilig online je reis 

boeken 

  
 info@euroreizen.be 

  

  

 

   

  
 

 

  
 

  
  

  

 

  

  
 

HOME STADSWANDELINGEN FIETSEN 

  

AUTOROUTES WANDELEN CONTACT 

  

  

  

  

  

 

https://www.euroreizen.be/reispromos/promoties-rondreizen
https://www.euroreizen.be/reispromos
https://www.euroreizen.be/reispromos/promoties-vakanties
https://www.euroreizen.be/reispromos/promoties-rondreizen
https://www.reisroutes.be/
mailto:info@reisroutes.be
mailto:info@euroreizen.be
http://www.facebook.com/reisroutes
http://www.twitter.com/reisroutes
http://www.reisroutes.be/
http://www.reisroutes.be/stadswandelroutes/alleroutes-3.aspx
http://www.reisroutes.be/fietsroutes/alleroutes-1.aspx
http://www.reisroutes.be/autoroutes/alleroutes-5.aspx
http://www.reisroutes.be/wandelroutes/alleroutes-2.aspx
http://www.reisroutes.be/contact/page-165.aspx

