
 

 

Bekijk deze mail in je browser  

 

   

 

Multisportvakanties met je gezin 

  
Een multisportvakantie is een avontuur voor jong en oud. Samen met de 

kinderen verleg je grenzen, logeer je in leuke logies of in een tent. In deze mail 

kijken we samen naar de gezinsreizen op individuele basis. Dus enkel met jouw 

gezin. 

 

Jullie kiezen de bestemming en de datum. De programma's zijn afgestemd 

op verschillende leeftijden en zijn toegankelijk voor durf-als en durf-wat-

minders.  

 

Er zit vast en zeker een programma tussen dat perfect is afgestemd op jullie 

kind(eren). Samen met hen beleven jullie een groots en onvergetelijk avontuur. 

Zijn jullie er klaar voor? 

  

Let's go on an adventure! >>> 

 

Hoe boek je zo'n fijne reis? 

https://mailchi.mp/andersreizen/gezinmultisport23-3736905?e=3988b4b935
https://www.andersreizen.be/Nl/reis-zoeken.aspx?travelid=23HR5DMM;23FR5SPM;23FR5LDM;23FR5NVM;23ES5ODM;23ME5MEF;23CZ5BZA;23SE5VLB;23SE5SLA
https://www.andersreizen.be/Nl/reis-zoeken.aspx?travelid=23HR5DMM;23FR5SPM;23FR5LDM;23FR5NVM;23ES5ODM;23ME5MEF;23CZ5BZA;23SE5VLB;23SE5SLA


 

1. Zoek je ideale vakantie op onze site. 

2. Bezorg ons de datum die jullie het best past, 

3. De Anders Reizen medewerkers Eveline, Fre en Koen gaan aan de slag 

en bezorgen jullie snel een voorstel. Ze staan altijd klaar voor jullie 

vragen. 

4. Jullie tellen af naar een superleuke reis! 

 

 

Overzicht sportieve gezinsreizen op individuele basis 
 

 

Multisport in Kroatië 

• vanaf 8 jaar 

• Plitvice Nationaal Park 

• eiland Dugi Otok 

• boottocht in Kornati archipel 

• tweedaagse trekking in 

Paklenica Nationaal Park 

• optionele verlenging Istrië 

Meer info >> 

 

Multisport in de Franse Hoge Alpen 

• vanaf 7 jaar 

• vrij 'zon-zekere' regio 

• keuze hotel of eco-camping 

• toffe activiteiten 

• Lac de Serre-Ponçon 

• Franse Hautes-Alpes 

Meer info >> 

https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23HR5DMM.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23FR5SPM.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23HR5DMM.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23FR5SPM.aspx


 

 

Frankrijk - Soft-multisportavontuur in 

de Haut-Languedoc 

• vanaf 4 jaar 

• Op stap met een ezel 

• Fietsen op een 'voie verte' 

• Per kano of kajak over de Orb 

• Zwemmen in de 

indrukwekkende Gorges d' 

Héric 

• Het wonderlijke Cirque de 

Mourèze 

• Waterpret op, naast en in het 

Lac du Salagou 

Meer info >> 

 

Multisport in de Pyreneeën 

• vanaf 8 jaar 

• logeren bij Vlamingen 

• adrenaline kicks; rafting, 

canyoning, rotsklimmen 

• grote keuze in tochten 

• facultatieve outdoor 

activiteiten 

• nabijheid van vele 'cols' 

Meer info >> 

https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23FR5LDM.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23FR5NVM.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23FR5LDM.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23FR5NVM.aspx


 

 

Multisport in de Spaanse Pyreneeën: 

Ordesa 

• vanaf 6 jaar 

• een week vol adrenaline: 

canyoning, kajak en rotsklimmen 

• gekwalificeerde Nederlandstalige 

gidsen  

• reizen op eigen tempo 

• verschillende logiesformules 

• ideaal voor gezinnen of 

vriendengroepjes 

• mogelijk om activiteiten bij te 

boeken 

Meer info >> 

 

Multisport in Montenegro 

• vanaf 9 jaar 

• bergen en strand in één 

vakantie 

• kleinschalige, familiale logies 

• verschillende nationale 

parken 

• zwemmen, rafting en 

canyoning 

• relaxen in de baai van Kotor 

Meer info >> 

https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23ES5ODM.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23ME5MEF.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23ES5ODM.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23ME5MEF.aspx


 

 

Tsjechië - Multisport in Boheems 

Zwitserland  

• vanaf 8 jaar 

• origineel en afwisselend 

• fenomenaal 

zandsteengebergte 

• sprookjesachtige 

rotsformaties  

• keuze uit twee type logies in 

tweede reisdeel 

Meer info >> 

 

Zweden - Avontuur in Värmland  

• vanaf 12 jaar 

• keuze tussen guesthouse of 

luxetent 

• maaltijden en activiteiten 

inbegrepen 

• wandelen en mountainbiken 

• 3-daagse kanotocht 

Meer info >> 

 

Zweden - Avontuur in Småland  

https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23CZ5BZA.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23SE5VLB.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23CZ5BZA.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23SE5VLB.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23SE5SLA.aspx


 

• vanaf 8 jaar 

• Gezellig verblijf op een 

authentieke hoeve met sauna 

• Tweedaagse kanotocht met 

kamperen 

• Avontuurlijke wandeling door 

een oude mijn 

• Uitgestrekte bossen en meren 

van Småland 

• Rust en ruimte 

Meer info >> 

 

Wist je dat? 

 

Je kan ook samen met andere 

gezinnen op avontuur!  

 

Gezinsreizen in groep >> 

 

 
 

 

Save the date - Anders Reizen wandeldag 

 

Zondag 7 mei gaat de jaarlijkse wandeldag door in en rond Mechelen. Een 

wandelfeest voor jong en oud. Meer info volgt, maar omcirkel alvast de datum 

in jouw agenda. 

 

 

 

Op goede voet! 

Elke reis voldoet aan een kwaliteitslabel dat 

garandeert dat er voldoende wandelingen en/of 

activiteiten in zitten, met zorg voor milieu en 

klimaat en de bewoners van de streken waarin 

we reizen. Zo zorgen wij ervoor dat we als 

reizigers op goede voet staan met onze planeet. 
 

 

 

https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Individueel/23SE5SLA.aspx
https://www.andersreizen.be/Nl/Gezinsreizen.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/duurzaam-reizen.aspx#opgoedevoet
https://www.andersreizen.be/Nl/Gezinsreizen.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/duurzaam-reizen.aspx#opgoedevoet

