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BEGELEIDE GROEPSVAKANTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND

Verblijfsvakanties
Sneeuwvakanties

Culturele verblijven
Culturele rondritten
Familievakanties
Grootouders en kleinkinderen
Riviercruises
Gastronomische weekends
Valentijnsweekend
Kerst- en nieuwjaarsarrangementen

PRAKTISCHE INFORMATIE EN VOORWOORD

Praktische informatie

Voorwoord
Beste reiziger

Zijn steeds inbegrepen in de prijs
van onze reizen:
• de luchthaventaksen
• voor de buitenlandse reizen: de vluchten,
bus- of treinreizen en het vervoer luchthaven/
station – hotel – luchthaven/station
• een AEP Travel-begeleider
• € 2,50 verplichte administratiekosten per
dossier
• bij buitenlandse bestemmingen: een
bijstandsverzekering

Zijn in de regel niet inbegrepen in
de prijs van onze reizen:
•
•
•
•

de persoonlijke uitgaven
de fooien (tenzij anders vermeld)
de facultatieve excursies en activiteiten
de niet in het programma vermelde maaltijden
en dranken
• eventuele brandstoftoeslagen vanaf
15 oktober 2021
• de annuleringsverzekering
(5,2 % van de reissom)
• de lokale verblijfstaks (tenzij anders vermeld)

Bijstands- en
annuleringsverzekering
We weten dat een ongelukje snel kan gebeuren.
Daarom is de bijstandsverzekering altijd
inbegrepen bij onze buitenlandse reizen.
Zo kan je met een gerust gemoed vertrekken.
Voor je vertrek kan een onverwacht voorval
ertoe leiden dat je de reis moet annuleren.
Om kosten te vermijden kan je bij je inschrijving
een annuleringsverzekering nemen (supplement
5,2 % van de reissom).

Reizen op maat
Zin om met vrienden of je plaatselijke kring
een reis te maken? Wij kunnen je helpen!
Naast het aanbod aan vakantiebestemmingen
in onze brochure organiseert AEP Travel ook
‘groepsreizen op maat’: reizen die aangepast zijn
aan je wensen, interesses, vereisten en budget.
Meer info? Bel ons of stuur een e-mail.

U heeft de brochure van AEP Travel in handen met daarin ons aanbod aan begeleide
groepsvakanties in 2022.
AEP Travel hoor ik u denken? Inderdaad, na 2 moeilijke Covid-jaren komen we sterker
dan ooit terug, maar dan onder een andere naam. Niet langer AEP Senior Department,
maar AEP Travel. Een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe lay-out voor de
brochure, binnenkort een nieuwe website, … Maar wees gerust, niet alles verandert!
Onze reizen worden nog steeds georganiseerd met de grootste zorg en met oog voor
kwaliteit waarbij u, als deelnemer, centraal blijft staan.
Vanuit dat oogpunt hebben we voor 2022 onze blik gericht op tal van nieuwe
bestemmingen die uw vakantiedromen waar kunnen maken, of u er nu alleen,
met twee, met uw familie of met vrienden op uit wenst te trekken.
Doorblader onze nieuwe brochure 2022 en ontdek een hele waaier aan mooie
bestemmingen! Verblijfsvakanties in onder andere Tenerife, Rhodos en Madeira voorzien
van enkele uitstappen zodat u de perfecte combinatie heeft tussen ontspanning en
ontdekking. Of wat dacht u van een cultuurreis naar Portugal, Italië, Sicilië, de Baltische
Staten of Rusland? En voor wie het nog avontuurlijker ziet, kan in de voetsporen treden
van Lawrence of Arabia om Jordanië te ontdekken of kan de krachten van de IJslandse
natuur of de Keltische cultuur in Ierland gaan bewonderen. Ook als u uitkijkt naar rust, ontspanning, avontuur, ontdekking, gastronomie, wellness of plezier vindt u zeker uw gading.
Actief of iets minder actief, sowieso staan we paraat om uw wensen te vervullen. Zo is
er elke vakantie ook een ervaren reisleider van de partij om ervoor te zorgen dat uw reis
vlot en in comfortabele omstandigheden verloopt.
De ervaringen van onze reizigers blijven voor onze medewerkers van onschatbare
waarde om zichzelf te blijven overtreffen. Aarzel dus zeker niet om contact met ons op
te nemen. Heeft u vragen bij onze reizen of wil u een meer gedetailleerd programma van
één of meerdere van onze vakanties ontvangen? Bel ons op het nummer 02 648 98 23,
contacteer ons via e-mail info@aeptravel.be, houdt onze Facebook-pagina in de gaten of
kom eens langs op de Vleurgatsesteenweg 113 te 1000 Brussel. We hopen alvast u als
deelnemer op één of meerdere van onze reizen te mogen verwelkomen.
Veel lees- en reisplezier!

Volg ons het hele jaar door
Wil je het hele jaar door op de hoogte blijven?
Hou onze website www.aeptravel.be
in de gaten of volg ons op Facebook.

Cedric Blanpain
Afgevaardigd bestuurder

aeptravel

Kortingen en tussenkomsten
Leden van de hieronder opgesomde zieken
fondsen en werkgevers genieten een voordeel op
onze programma’s. Neem vrijblijvend contact met
ons op voor meer info!

AEP Travel
Lic A1802
Vleurgatsesteenweg 113
1000 Brussel
RPR 0410.387.501
T: 02 648 98 23
E-mail: info@aeptravel.be
Website: www.aeptravel.be

Openingsuren:
van maandag tot donderdag van
10.00 uur tot 12.30 uur
en van 13.30 uur tot 16.00 uur /
vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur

AEP Travel is een handelsnaam van
Coördinatie- en Dienstencentrum
AEP vzw.
Coördinatie- en Dienstencentrum
AEP vzw vormt samen met Stichting
van openbaar nut Active Education
Partners, Top Vakantie vzw en
Vacances Vivantes asbl de Groep AEP.

aeptravel

AEP Group
active education partners
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OVERZICHT VERBLIJVEN
Raadpleeg onze website en
onze Facebookpagina voor
het meest recente
aanbod!

Reisaanbod 2022
FEBRUARI

AUGUSTUS
p. 4

België – De Panne – Valentijnsweekend

MAART
België – De Panne – Gastronomisch weekend

België – De Panne – Verblijfsvakantie

p. 5

Portugal – Porto, de vallei van de Douro en Salamanca

p. 6

SEPTEMBER

p. 4

APRIL
België – De Panne – (Groot)ouders en (klein)kind(eren)

p. 4

Spanje – Canarische eilanden – Gran Canaria – Playa del Inglés

p. 12

Frankrijk – La Plagne Centre

p. 14

MEI

België – Nieuwpoort – Verblijfsvakantie

p. 5

Kroatië – Montenegro – Bosnië-Herzegovina

p. 10

Italië – Puglia, de hak van de Italiaanse laars

p. 10

Griekenland – Peleponnessos en de Meteoren

p. 10

De Baltische Staten – Litouwen, Letland en Estland

p. 10

Roemenië – Ontdekking van Roemenië

p. 10

België – Nieuwpoort – Verblijfsvakantie

p. 4

Frankrijk – Côte Varoise – Carqueiranne

p. 13

Frankrijk – Bourbonne-les-Bains

p. 7

Italië – Emilia Romagna – Tagliata Di Cervia

p. 13

Frankrijk/Zwitserland/Duitsland – De fantastische Glacier Express

p. 6

Spanje – Costa Brava – Rosas

p. 13

Spanje – Barcelona

p. 7

Frankrijk – Côte Bleue – Carry-le-Rouet

p. 13

Italië – Sicilië

p. 8

Spanje – Balearen – Mallorca – Sa Coma

p. 13

Frankrijk – Loire Atlantique – Saint-Nazaire

p. 8

Frankrijk – L’Isle-sur-la-Sorge

p. 13

Italië – Noord-Italiaanse meren

p. 8

Griekenland – Rhodos – Kolymbia

p. 13

Portugal – Madeira

p. 8

Griekenland – Kreta – Gouves

p. 12

Spanje – Costa Brava – Rosas

p. 12

Italië – Emilia Romagna – Cesenatico

p. 12

OKTOBER

JUNI

België – De Panne – Gastronomisch weekend

p. 5

België – Hastière – Natuur, cultuur en gastronomie

p. 5

Frankrijk/Duitsland – De pittoreske en Bourgondische Elzas

p. 6

Frankrijk – Bourbonne-les-Bains

p. 7

België – De Panne – Verblijfsvakantie

p. 4

Jordanië – In de voetsporen van Lawrence of Arabia

p. 11

België – Hastière – Natuur en cultuur

p. 4

Spanje – Andalusië

p. 11

België – Blankenberge – Verblijfsvakantie

p. 4

Frankrijk – Côte d’Azur – Menton

p. 14

België – De Panne – Natuur en cultuur

p. 4

Griekenland – Kos – Lambi

p. 14

Hongarije – Boedapest

p. 7

Portugal – Algarve – Alvor

p. 14

Italië – Umbrië – Passignano

p. 9

Malta – St. Paul’s Bay – Qawra

p. 14

Portugal – Ontdekking van Portugal

p. 9

Spanje – Canarische Eilanden – Tenerife – Costa Adeje

p. 14

Albanië – Ontdekking van Albanië en het Ohrid-meer

p. 9

Egypte – Caïro en de schatten van de Nijl

p. 6

Ierland – Wilde natuur en Keltische cultuur

p. 9

Rusland – Sint-Petersburg & Moskou

p. 9

Frankrijk – Côte d’Azur – Les Issambres

p. 12

NOVEMBER

JULI
België – De Panne – (Groot)ouders en (klein)kind(eren)

p. 5

Frankrijk – Lac d’Annecy

p. 10

België – Oostende – Thermale gezondheidskuur

p. 5

IJsland – Verborgen krachten en Noorderlicht

p. 11

Marokko – Keizerlijke steden

p. 11

DECEMBER
België – De Panne – Kerstarrangement

p. 5

België – De Panne – Nieuwjaarsarrangement

p. 5

België – De Panne – Nieuwjaarsarrangement

p. 5

Frankrijk/Duitsland – Kerstmagie op de Rijn

p. 6

Legende
SOORT REIS

SERVICE

Verblijfsvakantie
Binnenland

Thermale
gezondheidskuur

Sneeuwvakantie

Halfpension

Verblijfsvakantie
Buitenland

Culturele verblijven
en rondritten

Kerstarrangement

Halfpension met wijn
en water aan tafel

Gastronomisch
weekend

Natuur, cultuur

Nieuwjaarsarrangement

Volpension

Valentijnsweekend

Riviercruise

Volpension met wijn
en water aan tafel

(Groot)ouders en
(klein)kind(eren)

Citytrip

All in

TRANSPORT
Alle door AEP Travel gebruikte autocars zijn onderworpen aan de
in België verplichte comfort- en sterrenkeuring. De opstapplaats is
meestal in Brussel. In het buitenland wordt steeds gekozen voor
autocars die voldoen aan de eisen geldend in het betrokken land.

De treinreis is in de prijs begrepen. Wij reserveren steeds 2de
klasse. Gelieve bij inschrijving te vermelden indien u een biljet 1e
klasse wenst (toeslag). De keuze van de zitplaats kan niet worden
gegarandeerd.
Naargelang de bestemming reserveren we lijn- of chartervluchten.
De keuze van de zitplaats kan niet worden gegarandeerd.

Touroperators en reispartners
Onze reizen komen tot stand in
samenwerking met volgende
touroperators en reispartners
www.aeptravel.be
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VAKANTIES IN BELGIË

Meer info over
deze vakanties:
www.aeptravel.be

Vakanties in België
TYPE
REIS

VERVOER

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

Hotel
Cajou 3*

11/02-13/02

3d/2n

€ 299

€ 330

Gastronomisch diner met aangepaste
wijnen op zaterdagavond • facultatieve
activiteiten

DE PANNE
Gastronomisch
weekend

Hotel
Cajou 3*

11/03-13/03

3d/2n

€ 299

€ 330

Gastronomisch diner met aangepaste
wijnen op zaterdagavond • facultatieve
activiteiten

DE PANNE
(Groot)ouders en
(klein)kind(eren)

Hotel
Cajou 3*

04/04-08/04

5d/4n

€ 439
0-3 jaar: gratis (*)
4-11 jaar: € 355 (*)

€ 525

Plopsaland • toeristisch treintje •
zandkastelen bouwen • schelpenzoektocht

BESTEMMING

LOGEMENT

DE PANNE
Valentijnsweekend

SERVICE

PROGRAMMA

FEBRUARI 2022
-

MAART 2022
-

APRIL 2022
-

(*) kind logerend in kamer
(groot)ouder(s)

MEI 2022
-

NIEUWPOORT
Verblijfsvakantie

Hotel
Cosmopolite 4*

02/05-06/05

5d/4n

€ 549

€ 649

Facultatieve activiteiten • wandelingen en
uitstappen à la carte in de regio

-

DE PANNE
Verblijfsvakantie

Hotel
Cajou 3*

13/06-17/06

5d/4n

€ 425

€ 510

Facultatieve activiteiten • wandelingen en
uitstappen à la carte in de regio

HASTIERE
Natuur en cultuur

Hotel Les
Sorbiers 3*

20/06-24/06

5d/4n

€ 795

€ 940

Geleide bezoeken aan Celles • kasteel van
Vêves • Givet: natuurreservaat "Pointe de
Givet" en de citadel • Waulsort (Villa 1900
met concert) • Hermeton-sur-Meuse •
Warnant (bezoek slakkenboerderij met
degustatie) • Domein van Hastière:
wandeling met natuurgids

-

BLANKENBERGE
Verblijfsvakantie

Hotel
Liberty 3*

20/06-24/06

5d/4n

€ 495

€ 595

Geleide Belle Epoque-wandeling • gegidst
bezoek aan het Belle Epoque-centrum •
facultatieve activiteiten in de regio

-

DE PANNE
Natuur en cultuur

Hotel
Maxim 3*

27/06 -01/07

5d/4n

€ 590

€ 665

Geleid bezoek aan het natuurreservaat
De Blankaart (nabij Diksmuide) • boottocht
Diksmuide-Nieuwpoort • geleid bezoek aan
het Memorial Museum Passchendaele •
geleide wandeling in het natuurreservaat
De Broekelzen

JUNI 2022
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VAKANTIES IN BELGIË

Hastière • Hotel Les Sorbiers 3*

TYPE
REIS

VERVOER

BESTEMMING

LOGEMENT

DE PANNE
(Groot)ouders en
(klein)kind(eren)

Hotel
Cajou 3*

SERVICE

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

04/07-08/07

5d/4n

€ 439
0-3 jaar: gratis (*)
4-11 jaar: € 355 (*)

€ 525

Plopsaland • toeristisch treintje •
zandkastelen bouwen • schelpenzoektocht

PROGRAMMA

JULI 2022
-

(*) kind logerend in kamer
(groot)ouder(s)

AUGUSTUS 2022
-

Hotel
Cajou 3*

29/08-02/09

5d/4n

€ 425

€ 510

Facultatieve activiteiten • wandelingen en
uitstappen à la carte in de regio

NIEUWPOORT
Verblijfsvakantie

Hotel
Cosmopolite 4*

12/09-16/09

5d/4n

€ 579

€ 739

Facultatieve activiteiten • wandelingen en
uitstappen à la carte in de regio

DE PANNE
Gastronomisch
weekend

Hotel
Cajou 3*

07/10-09/10

3d/2n

€ 299

€ 330

Gastronomisch diner met aangepaste
wijnen op zaterdagavond • facultatieve
activiteiten

HASTIERE
Natuur, cultuur en
gastronomie

Hotel
Les Sorbiers 3*

20/10-23/10

4d/3n

€ 659

€ 779

Gastronomisch verblijf met natuur- en
cultuurwandelingen, activiteiten en
uitstappen

Hotel
Royal Astrid 3*

14/11-18/11

5d/4n

Wellness center • 2 massages •
facultatieve activiteiten • wandelingen

DE PANNE
Verblijfsvakantie

SEPTEMBER 2022
-

OKTOBER 2022
-

NOVEMBER 2022
-

OOSTENDE
Thermale
gezondheidskuur

€ 465

€ 565

standaardkamer

standaardkamer

€ 505

€ 605

superiorkamer

superiorkamer

DECEMBER 2022
-

DE PANNE
Kerstarrangement

Hotel
Cajou 3*

22/12-26/12

5d/4n

€ 499

€ 585

Feestmaaltijd op kerstavond • facultatieve
activiteiten

DE PANNE
Nieuwjaarsarrangement

Hotel
Cajou 3*

29/12-02/01

5d/4n

€ 499

€ 585

Royaal koud buffet en dansavond op
oudejaarsavond • facultatieve activiteiten

DE PANNE
Nieuwjaarsarrangement

Hotel
Maxim 3*

29/12-02/01

5d/4n

€ 499

€ 585

Royaal koud buffet en dansavond op
oudejaarsavond • facultatieve activiteiten

www.aeptravel.be
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RIVIERCRUISES

© AT Porto and the North

Douro

Egypte • De Nijl

Meer info over
deze vakanties:
www.aeptravel.be

Glacier Express
© RR-TdP

Porto • Douro rivier

Elzas • Ricquewihr
Egypte • Caïro

Saint-Hippolyte © Christophe
Dumoulin / OT Pays de Ribeauvillé
et Riquewihr

Riviercruises
TYPE
REIS

VERVOER

BESTEMMING

LOGEMENT

FRANKRIJK/
ZWITSERLAND/
DUITSLAND
De fantastische
Glacier Express

MS
La Boheme 4*

SERVICE

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

13/05-17/05

5d/4n

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

€ 1.359

€ 1.769

hoofddek

hoofddek

PROGRAMMA

MEI 2022

€ 140

€ 140

toeslag bovendek

toeslag bovendek

Straatsburg • Alt Brisach • Mulhouse • Bazel • Glacier
Express • Schaffhausen • Bodenmeer • Eiland Mainau •
gala-avond • dansavond

AUGUSTUS 2022
PORTUGAL
Porto, de vallei
van de Douro en
Salamanca

MS Amalia
Rodrigues 5*

25/08-30/08

6d/5n

€ 1.495

€ 1.920

hoofddek

hoofddek

€ 140

€ 140

toeslag tussendek

toeslag tussendek

€ 185

€ 185

toeslag bovendek

toeslag bovendek

€ 979

€ 1.229

hoofddek

hoofddek

Porto bij nacht • gegidst bezoek Porto met
porto-degustatie • Villa Réal • Regua • Pinhao •
Vega de Terron • Casa de Mateus • gegidst bezoek
aan Salamanca • gegidst bezoek aan de wijnroutes
van Porto

OKTOBER 2022
FRANKRIJK/
DUITSLAND
De pittoreske en
Bourgondische
Elzas

MS Leonardo
da Vinci 4*

16/10-20/10

5d/4n

€ 110

€ 110

toeslag bovendek

toeslag bovendek

Straatsburg: rondvaartboot door Straatsburg • Alt
Brisach • Eguisheim • Riquewihr • Ribeauvillé •
middagmaal in een boerderij • wijnkelderbezoek en
proeverij • Colmar • wijnroute van Obernal • galaavond • Elzasser-avond

NAJAAR 2022
EGYPTE
Caïro en de
schatten van
de Nijl

najaar 2022

Cairo: de piramides en de Sfinx – Memphis – Sakkara •
het Egyptisch Museum – Citadel en Mohamed Ali
Moskee – wandeling in de soeks van Khan El Khalili •
Luxor: Kolossen van Memnon - Tempel van Hatsjepsoet Koninginnenvallei – Vallei van de Koningen • Edfu: Tempel
van Horus • Aswan: Tempel van Philae - hoge dam en de
onvoltooide obelisk - boottocht met een feloek op de Nijl •
Kom Ombo: tempel - boottocht en botanische tuinen •
Luxor: tempelcomplex • Karnak: tempelcomplex - klanken lichtspel aan de tempel van Karnak

RAADPLEEG ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE

DECEMBER 2022
FRANKRIJK/
DUITSLAND
Kerstmagie op
de Rijn
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MS
La Boheme 4*

02/12-06/12

5d/4n

€ 1.069

€ 1.419

hoofddek

hoofddek

€ 130

€ 130

toeslag bovendek

toeslag bovendek

Straatsburg • Sankt-Goarshausen • Rüdesheim: gegidst
bezoek aan Rüdesheim - «Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett» - kerstmarkt van de Naties - avond
wandeling met proeverij “Rüdesheimer Kaffee” •
Loreleirots • Mainz: gegidst bezoek aan Mainz - Gutenberg
Museum - kerstmarkt • Gambsheim: Lalique museum in
Wingen-sur-Moder • Straatsburg: gegidst bezoek aan
Straatsburg - kerstmarkt • gala-avond • Elzasser-avond

CITYTRIPS & THERMALE VERBLIJVEN
Spanje • Barcelona

Hongarije • Boedapest

Hongarije • Boedapest
Spanje • Barcelona

Thermale verblijven
TYPE
REIS

VERVOER

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

PRIJS PP
IN DOUBLE

Hotel d’Orfeuil
3*

22/05-29/05

8d/7n

€ 1.279

€ 1.439

4 thermale kuren per dag gedurende 6 voormiddagen •
geneeskundig advies • gegidste wandeling in Bourbonneles-Bains • facultatieve activiteiten

Hotel Les
Lauriers Roses
2*

09/10-16/10

8d/7n

€ 1.175

€ 1.335

4 thermale kuren per dag gedurende 6 voormiddagen •
geneeskundig advies • gegidste wandeling in Bourbonne-lesBains • bronnen van de Maas • Nogent-en-Bassigny •
Coiffy-le-Haut • mandenmakerij • ontdekking van de
knowhow van de Vogezen • Champlitte (museum voor
volkskunst en -tradities en museum voor technische
kunsten)

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

BESTEMMING

LOGEMENT

FRANKRIJK
Bourbonneles-Bains

FRANKRIJK
Bourbonneles-Bains

SERVICE

PRIJS PP
IN SINGLE

PROGRAMMA

MEI 2022

OKTOBER 2022

Citytrips
TYPE
REIS

VERVOER

SERVICE

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

BESTEMMING

LOGEMENT

PROGRAMMA

SPANJE
Barcelona

Hotel Evenia
Rocafort 3*

31/05-04/06

5d/4n

€ 1.449

€ 1.794

Barcelona: wijken Barsino, Eixample en Barceloneta (Plaza de
Espana - Montjuïc - Olympisch Stadion - Passeig de Gracia Olympische Haven - Arc de Ciutadella Park - Christoffel
Columbus Monument - kathedraal Sagrada Familia - Parc
Güell - Montjuïc kabelbaan) • Dali museum •
Flamenco dinnershow • Las Ramblas • de oude Barcino
kolonie en middeleeuwse Barchinony: Kerk van Santa Maria
del Pi - De Muur - King's Square • Casa Mila/La Pedrera •
Benedictijnenklooster van Montserrat

HONGARIJE
Boedapest

Hotel
Essana Thermal
Margaret Island
4*

21/06-25/06

5d/4n

€ 1.425

€ 1.745

Buda: St-Stephanus kathedraal - het Heldenplein - café
Gerbeaud met koffie en taart • Pest: Matthiaskerk burchtheuvel - Vissersbastion • Kasteel van Godollo • Spa:
2 x 1 halve dag in het hotel (inclusief 2 behandelingen
of massages) en 1 halve dag in de thermale baden van
Boedapest (Széchenyi of Gellért, afhankelijk van opening)

MEI 2022

JUNI 2022

www.aeptravel.be
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CULTURELE VERBLIJVEN EN RONDRITTEN

Italië • Sicilië

Frankrijk • Loire Atlantique

Meer info over
deze vakanties:
www.aeptravel.be
Portugal • Madeira

Italië • Comomeer

Italië • Lago Maggiore

Culturele verblijven en rondritten
TYPE
REIS

VERVOER

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

Culturele
rondreis in
3* hotels

04/05-11/05

8d/7n

€ 1.545

€ 1.755

Syracuse • eiland Ortigia • Piazza Armerina • Agrigento •
Erice • Segeste • Etna • Taormina • Monreale • Palermo •
Cefalu • Castelbuono

FRANKRIJK LOIRE
ATLANTIQUE
Saint-Nazaire

Hotel Aquilon 4*

14/05-21/05

8d/7n

€ 1.275

€ 1.545

Iedere dag daguitstappen met gegidste bezoeken • SaintNazaire • La Baule • wit goud uit Guérande •
La Brière • Côte de Jade • cruise op de Erdre • Nantes ("Les
Machines de l'Île") • gastronomische lunchcruise •
Vannes • cruise in de Golf van Morbihan • La Gacilly •
bloemenland • le Croisic en de Côte Sauvage •
Escal'Atlantique

ITALIË
Noord-Italiaanse
meren

Culturele
rondreis in
3* hotels

18/05-25/05

8d/7n

€ 1.449

€ 1.669

Lago Maggiore: Borromeïsche eilanden • Villa Taranto •
Ortameer: San Giulio - Orta • Comomeer: Tremezzo Bellagio • Gardameer: Simione (wijnkelder en proeverij) boottocht naar Gardone

PORTUGAL MADEIRA

Hotel Enotel
Magnolia 4*

18/05-25/05

8d/7n

€ 1.595

€ 2.025

Halve daguitstap: Funchal en Monte: gegidst bezoek aan
het centrum van Funchal - boerenmarkt - tuinen van
Santa Catarina • daguitstap Santana: gegidste bezoeken:
Pico Ariero - Ribeiro Frio - Faial - Porto Cruz - Portela Machico • daguitstap Porto Moniz: gegidste bezoeken
westen van Madeira: Camara de Lobos - Cabo Girao Ribeira Brava - de zuidkust: Ponta do Sol - Calheta met
zijn strand - hoogstgelegen plateau van het eiland, Paul
da Serra - Porto Moniz: natuurlijke zwembaden watervallen - San Vincente - Laurissilva (Unesco
Werelderfgoed) - Encumeada met prachtig uitzicht.

BESTEMMING

LOGEMENT

ITALIË -SICILIË

SERVICE

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

PROGRAMMA

MEI 2022
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CULTURELE VERBLIJVEN EN RONDRITTEN
Italië • Assisi

Portugal • Porto

Ierland • Killarney

Rusland • St. Petersburg
Albanië • Berat

TYPE
REIS

VERVOER

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

Villa Paradiso 4*

01/06-08/06

8d/7n

€ 1.375

€ 1.610

Daguitstap: Orvieto • halve daguitstap: boottocht naar
het eiland Maggiore • daguitstap: bezoek aan Todi
en Montefalco • daguitstap: Assisi en Perugia • halve
daguitstap: Gubbio

PORTUGAL
Ontdekking van
Portugal

Culturele
rondreis in
4* hotels

08/06-15/06

8d/7n

€ 1.649

€ 1.959

Porto: panoramische stadsrondrit - gegidst bezoek aan
de stad met bezoek aan typische wijken zoals "Cais da
Ribeira" - Paleis van de Beurs (buitenkant) - de toren van
Clérigos • minicruise op de Douro • Barcelos • Alfama wijk •
Braga • Guimaraes • Aveiro • Coimbra • klooster van het
Heilige Kruis (Mosteiro de Santa Cruz) (buitenkant) •
's avonds Fado show in Fatima • Fatima • Batalha •
Nazaré • Alcobaça • Rio Maior en de zoutmoerassen •
Obidos • degustatie van de traditionele drank ‘Ginginha’ •
Sintra • Lissabon: gegidst bezoek aan de wijk Bélem kloosterkerk van de Hiëronymieten (buitenkant) - het
centrum Rossio - Belvédère St. Luzia - de Alfama wijk (het
Moorse Lissabon)

ALBANIË
Ontdekking van
Albanië en het
Ohrid-meer

Culturele
rondreis in
4* hotels

13/06-20/6

8d/7n

€ 1.495

€ 1.625

Tirana • Berat • Vlorë • Himara • Butrint • Albanese
Riviera • Gjirokastra • Appolonia • Meer van Ohrid •
Elbasan • Kruja

IERLAND
Wilde natuur en
Keltische cultuur

Culturele
rondreis in
3* hotels

17/06-24/06

8d/7n

€ 1.795

€ 2.085

Dublin: gegidste bezoeken aan o.a. St. Patrick’s Cathedral en
het Trinity College (Book of Kelts) • Clonmacnois' klooster
ruïnes • meren en landschappen van de Connemara •
Kylemora Abbey en tuin • Galway: de "Burren" • kliffen van
Moher • ferry overtocht monding van de Shannon rivier •
Killarney • schiereiland Dingle • Oratorium van Gallarus • De
Ring van Kerry met "Mucross House" • paardenstoeterij van
de "National Stud" in Kildare • Bray • Wicklow Bergen

RUSLAND
Sint-Petersburg
& Moskou

Culturele
rondreis in
4* hotels

21/06-28/06

8d/7n

€ 1.595

€ 1.825

Sint-Petersburg: Dvortsovaya - Hermitage museum Wodkamuseum (met proeverij) - Kerk van de Verlosser op
het Bloed - Petrus en Paulus vesting - Alexander Nevsky
klooster - rondvaart - Paleis van Catherine - Pavlovsk
Park • Moskou: Moskou bij nacht - Rode Plein - Moskvakades - Novodevitsji-klooster en begraafplaats - Goum Kremlin - Bunker Taganka 42 - Kathedraal van de Heilige
Drie-eenheid van de Heilige Sergius Lavra - kathedraal
van de Dormition - metro van Moskou - Izmailovo
vlooienmarkt

BESTEMMING

LOGEMENT

ITALIË UMBRIË
Passignano

SERVICE

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

PROGRAMMA

JUNI 2022

www.aeptravel.be
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CULTURELE VERBLIJVEN EN RONDRITTEN
Frankrijk • Lac d’Annecy

Kroatië • Kotor Baai in Perast

Griekenland • Meteoren

Italië • Puglia

Meer info over
deze vakanties:
www.aeptravel.be
Griekenland • Olympia

Roemenië • Bran

Litouwen • Vilnius

Culturele verblijven en rondritten
TYPE
REIS

VERVOER

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

Ternélia
Village Vacances
Le Pré du Lac 4*

02/07-09/07

8d/7n

€ 1.399

€ 1.509

Iedere dag daguitstappen met gegidste bezoeken aan: het
meer van Annecy en het oude centrum • Yvoire •
Thonon • Évian • Semnoz • Aix-les-Bains • Sevrier •
Chambéry • Chamonix • Mont-Blanc • Bauges •
Lovagny

KROATIË MONTENEGRO BOSNIË HERZEGOVINA
Ontdekking van
ex-Joegoslavië

Hotel Lero 4*

03/09-10/09

8d/7n

€ 1.679

€ 2.324

Daguitstap: Dubrovnik en Moubnt Srđ (de berg Srđ) •
daguitstap Elafiti eilanden: Kolocep - Lopud en Sipan •
daguitstap Montenegro: Budva - Perast (Unesco
Werelderfgoed) - Herceg Novi - Ulcinj - zonsondergang
en avondmaal in de Kotor-Baai • daguitstap BosniëHerzegovina: Kravica watervallen - Mostar (Unesco
Werelderfgoed) - Počitelj - Trebinje - klooster van Tvrdoš

ITALIË
Puglia, de hak
van de Italiaanse
laars

Culturele
rondreis in 3*
en 4* hotels

14/09-21/09

8d/7n

€ 1.495

€ 1.719

Lecce • Otranto • Santa Maria di Leuca • Gallipoli • Ostuni •
Alberobello • Matera • Castel del Monte •
Trani • Bitonto • Bari • Polignano a Mare

GRIEKENLAND
Peleponnessos
en de Meteoren

Culturele
rondreis in 3*
en 4* hotels

19/09-26/09

8d/7n

€ 1.795

€ 1.999

Kanaal van Korinthe • Mycene • Epidaurus • Nafplion •
Tripolis • Megalopolis • Olympia • Galaxidi • Itéa •
Delphi • Kalambaka • Meteora-kloosters • Thermopylae •
Athene • Kaap Sounio

DE BALTISCHE
STATEN
Litouwen Letland Estland

Culturele
rondreis in 3*
en 4* hotels

23/09-30/09

8d/7n

€ 1.585

€ 1.795

Vilnius • Trakai • Rundale • Heuvel der Kruisen • Riga •
Sigulda • Parnu • nationaal park Lahemaa • Tallinn

ROEMENIË
Ontdekking van
Roemenië

Culturele
rondreis in
4* hotels

30/09-07/10

8d/7n

€ 1.575

€ 1.810

Boekarest • Sinaia • Poiana Brasov • Brasov • Prejmer •
Bran • Sighisoara • Sibiu • Sibiel • Turda • Alba • Iulia •
Baleameer

BESTEMMING

LOGEMENT

FRANKRIJK
Lac d'Annecy

SERVICE

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

PROGRAMMA

JULI 2022

SEPTEMBER 2022
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CULTURELE VERBLIJVEN EN RONDRITTEN
Jordanië • Petra

IJsland
© Icelandtravel

IJsland
© Icelandtravel

Marokko
Spanje • Cordoba

TYPE
REIS

VERVOER

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

Culturele
rondreis in
4* hotels

12/10-19/10

8d/7n

€ 2.329

€ 2.589

Amman en de woestijnkastelen: kasteel van Qasr al-Kharaneh kasteel van Qasr Amra - citadel - archeologisch museum Romeins theater • Jerash • Ajlun: fort van Qala”atar-Rabad •
Um Qais met prachtig uitzicht op het meer van Galilea, de
Yarmouckrivier en de Golanvlakte • Madaba: de Grieksorthodoxe St.-Joriskerk • Neboberg met spectaculair uitzicht
op de Dode Zee en de heuvels van Judea Mount Nebo • Kerak: kruisvaardersvesting • Petra: Siq (smalle kloof) - gevel van
de Kazneh (de “schatkamer”) - theater - graven - tempels •
Wadi Rum: bekend om haar gigantische roze-oranje rotspieken (Unesco Werelderfgoed) - rondrit met een terreinwagen •
Dode Zee - vrije tijd om te ontspannen en te “zwemmen” in
het warme zoutste water ter wereld

Culturele
rondreis in
3* hotels

18/10-25/10

8d/7n

€ 1.555

€ 1.795

Malaga • Granada • Jaen • Ubeda • Baeza • Cordoba •
Sevilla • Jerez • Cadiz • Ronda • Torremolinos

IJSLAND
Verborgen
krachten en
Noorderlicht

Culturele
rondreis in
3* en 4* hotels

07/11-12/11

6d/5n

€ 1.859

€ 2.199

Reykjavik • Thingvellir • Geysir • Gullfoss • Skalholt •
Aurora Reykjavik Northern Lights Centre (Noorderlicht
centrum) • IJslands zuidkust • Eyjafjallojokull vulkaan •
Hekla vulkaanberg • LAVA Centre • Seljalandsfoss •
Skogafoss • Myrdalsjokull-gletsjer • het strand van
Reynisfjara • Klaustur • Vatnajokull Nationaal Park •
Jokulsarlon Glacial Lagoon (ijslagune) • Diamond Beach
("diamanten strand") • gletsjers Svínafellsjökull •
Nationale Park van Skaftafell • Hveragerdi • schiereiland
Reykjanes met de Blue Lagoon

MAROKKO
Keizerlijke
Steden

Culturele
rondreis in
4* hotels

16/11-23/11

8d/7n

€ 1.279

€ 1.499

Casablanca: residentiële wijk Anfa - plein van de Verenigde Naties - Habous-wijk - Koninklijk Paleis en de boulevard
van Casablanca waarlangs de grote Hassan II moskee
gelegen is • Rabat: Hassantoren - mausoleum Mohammed
V - Koninklijk Paleis - Andalusische tuinen - kashba van
Oudaya • Meknès: El Hdim-plein - poorten Bab Lakhmiss
en Bab Mansour - koninklijke paardenstallen - moskee mausoleum van Moulay Ismaïl • Romeinse ruïnes van Volubilis • Moulay Idriss • Fez: medina “Fez El Bali” - esplanade
van het Koninklijk Paleis - graftomben van Mérinides bezoek aan een leder- en tapijtenfabriek • Béni Mellal •
Midden-Atlas • Ahmed Lhansali-dam • Marrakech: tuinen
van Ménara - Koutoubia minaret - Bahia paleis graftomben van de Saadi’s - soeks - Djemaa el Fna-plein

BESTEMMING

LOGEMENT

JORDANIË
In de voetsporen
van Lawrence of
Arabia

SPANJE
Andalusië

SERVICE

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

PROGRAMMA

OKTOBER 2022

NOVEMBER 2022

www.aeptravel.be
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VERBLIJFSVAKANTIES
Griekenland • Kreta

Frankrijk • Port Grimaud
Gran Canaria • Playa del Inglés

Meer info over
deze vakanties:
www.aeptravel.be

Italië • Cesenatico

Verblijfsvakanties
TYPE
REIS

VERVOER

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

PROGRAMMA

Hotel Abora
Buenaventura
4*

23/04-30/04

8d/7n

€ 1.189

€ 1.349

Daguitstap "ontdekking van het eiland"

GRIEKENLAND KRETA
Gouves

Hotel Marina
Beach 4*

07/05-14/05

8d/7n

€ 989

€ 1.149

Daguitstap: Knossos en Heraklion

SPANJE COSTA BRAVA
Rosas

Hotel
Montecarlo
3*

17/05-26/05

10d/9n

€ 1.289

€ 1.505

Halve daguitstap: Figueras en het Dali Museum •
halve daguitstap: Empuriabrava en Castello
d'Empuries • halve daguitstap: Cadaqués per
boot

ITALIË - EMILIA
ROMAGNA
Cesenatico

Hotel
Zadina 3*

22/05-31/05

10d/9n

€ 1.019

€ 1.129

Daguitstap: historisch centrum van Rimini
en San Marino • daguitstap: Ferrara (Unesco
Werelderfgoed) - Castello Estense en het
historisch centrum van Commacchio - Treponti
brug • daguitstap: Ravenna en de basiliek van
Sant'Apollinare in Classe - mausoleum van Galla
Placidia - San Vitale-basiliek

FRANKRIJK CÔTE D'AZUR
Les Issambres

Miléade
Village Club
des Issambres
3*

18/06-25/06

8d/7n

€ 1.440

€ 1.640

Halve daguitstap: Port Grimaud en Cogolin •
halve daguitstap: boottocht naar Saint-Tropez •
daguitstap: Nice en de Villa Ephrussi en tuinen •
halve daguitstap: Roquebrune-sur-Argens

BESTEMMING

LOGEMENT

SPANJE CANARISCHE
EILANDEN GRAN CANARIA
Playa del Inglés

SERVICE

APRIL 2022

MEI 2022

JUNI 2022
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VERBLIJFSVAKANTIES

Spanje • Mallorca

Griekenland • Rhodos

Italië • Emilia Romagna

Frankrijk • St. Tropez

TYPE
REIS

VERVOER

BESTEMMING

LOGEMENT

SERVICE

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

PROGRAMMA

SEPTEMBER 2022
FRANKRIJK CÔTE VAROISE
Carqueiranne

Miléade
Village Club de
Carqueiranne
3*

10/09-17/09

8d/7n

€ 1.445

€ 1.620

Halve daguitstap: schiereiland Giens • halve
daguitstap: Hyères • halve daguitstap:
Porquerolles (per boot) • halve daguitstap:
Port Grimaud • halve daguitstap:
Saint-Tropez • Halve daguitstap: Toulon

ITALIË EMILIA
ROMAGNA
Tagliata di Cervia

Hotel Capriccio
4*

11/09-19/09

9d/8n

€ 1.129

€ 1.239

Daguitstap: historisch centrum van Rimini
en San Marino • daguitstap: Ferrara (Unesco
Werelderfgoed) - Castello Estense en het
historisch centrum van Commacchio Treponti brug • daguitstap: Ravenna en de
basiliek van Sant'Apollinare in Classe mausoleum van Galla Placidia - San Vitalebasiliek

SPANJE COSTA BRAVA
Rosas

Hotel
Montecarlo 3*

14/09-23/09

10d/9n

€ 1.329

€ 1.545

Halve daguitstap: Figueras en het Dali
museum • halve daguitstap: Empuriabrava
en Castello d'Empuries • halve daguitstap:
Cap Creus per boot

FRANKRIJK CÔTE BLEUE
Carry-le-Rouet

Miléade Village
Club de Carryle-Rouet 3*

17/09-24/09

8d/7n

€ 1.599

€ 1.785

Halve daguitstap: de havens van de Côte
Bleue, Les 3 Martiques • halve daguitstap: La
Calanque des eaux salées • halve daguitstap:
Marseille • halve daguitstap: de markt van
Carry-le-Rouet • halve daguitstap: Aix-enProvence • daguitstap: de Camargue

SPANJE BALEAREN MALLORCA
Sa Coma

Hotel Palia Sa
Coma Playa 4*

21/09-28/09

8d/7n

€ 1.260

€ 1.480

Daguitstap: ontdekking van het eiland •
daguitstap: Palma en Valldemossa • halve
daguitstap: Grotten van Hams - Porto Cristo

FRANKRIJK
L'Isle-sur-la-Sorge

Belambra Club
Domaine de
Mousquety 3*

23/09-30/09

8d/7n

€ 1.465

€ 1.740

Halve daguitstap: Aix-en-Provence • halve
daguitstap: de dorpen van Le Petit Luberon •
halve daguitstap: Arles • halve daguitstap:
Avignon

GRIEKENLAND RHODOS
Kolymbia

Hotel Kolymbia
Star 4*

25/09-02/10

8d/7n

€ 1.265

€ 1.465

Daguitstap: Lindos • halve daguitstap: Rhodos
stad

www.aeptravel.be
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VERBLIJFSVAKANTIES

Malta • St. Paul’s Bay

Griekenland • Kos

Meer info over
deze vakanties:
www.aeptravel.be

Portugal • Algarve

Frankrijk • La Plagne

Tenerife • Costa Adeje

Frankrijk • Côte d’Azur

Verblijfsvakanties
TYPE
REIS

VERVOER

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

Hotel Belambra
Le Vendôme 3*

03/10-10/10

8d/7n

€ 1.169

€ 1.429

Halve daguitstap: Nice • halve daguitstap:
Saint-Paul-de-Vence • halve daguitstap: Èze
en bezoek aan een parfumerie

GRIEKENLAND KOS
Lambi

Hotel Atlantis
Beach 4*

08/10-15/10

8d/7n

€ 1.099

€ 1.199

Daguitstap: eilandtour • daguitstap: minicruise
op de Egeïsche Zee • daguitstap: boottocht
naar het vulkaaneiland Nisyros

PORTUGAL ALGARVE
Alvor

Hotel Resort
Alvor Baia 4*

09/10-16/10

8d/7n

€ 1.179

€ 1.499

Daguitstap: Lagos & Sagres • daguitstap:
Faro en Olhao • Halve daguitstap: Dreamerboottocht naar zeegrotten en dolfijnen van
Albufeira

MALTA ST. PAUL'S BAY
Qawra

Hotel
Soreda 4*

10/10-17/10

8d/7n

€ 1.159

€ 1.315

Daguitstap: eilandtour • halve daguitstap:
steden en havencruise • halve daguitstap
Blauwe Grot & Marsaxlokk • daguitstap:
La Valletta

SPANJE CANARISCHE
EILANDEN TENERIFE
Costa Adeje

Hotel GF
Fanabe 4*

18/10-25/10

8d/7n

€ 1.329

€ 1.579

Daguitstap: ontdekking van het eiland • halve
daguitstap: walvis- en dolfijnspotting •
halve daguitstap: Teide by night

BESTEMMING

LOGEMENT

DATA 2022

# DAGEN/
# NACHTEN

PRIJS PP
IN DOUBLE

PRIJS PP
IN SINGLE

FRANKRIJK
La Plagne Centre

Belambra Club
Le Terra Nova
3*

03/04-10/04

8d/7n

BESTEMMING

LOGEMENT

FRANKRIJK CÔTE D'AZUR
Menton

SERVICE

PROGRAMMA

OKTOBER 2022

Sneeuwvakantie
TYPE
REIS

VERVOER

SERVICE

PROGRAMMA

APRIL 2022
€ 1.399

€ 1.709

vervoer met autocar

vervoer met autocar

€ 1.039

€ 1.349

eigen vervoer

eigen vervoer

Kinderen op de
kamer van de
ouders (max. 2):
vervoer per autocar:
2-4 jaar: € 709
5-11 jaar: € 1.039
eigen vervoer:
2-4 jaar: € 345
5-11 jaar: € 675
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Skipass Paradiski 6 dagen inbegrepen • direct
aan de skipistes gelegen • skiberging en
verwarmde lockers in het hotel • shuttlebus
naar het centrum • animatieprogramma's
(dansavond - spelavond - cinema - bingo - ...) •
mini-, kids- en juniorclub voor kinderen van 3
t/m 17 jaar • biljart • sauna en fitnessruimte •
gratis toegang tot alle faciliteiten van het
hotel

RESERVERINGSAANVRAAG

AEP Travel Lic A. 1802
Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel
Tel.: 02 648 98 23
E-mail: info@aeptravel.be
Gelieve ondertekend terug te sturen naar AEP Travel, Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel of via info@aeptravel.be

ONDERGETEKENDE
Dhr.

Mevr.

Mej.

X

Naam
Voornaam

Nr.

Straat

Bus

Plaats

Postnummer

/

Geboortedatum

/

kleef hier een vignet

Telefoon

van het ziekenfonds van de aanvrager

GSM
E-mail

RESERVEERT
Bestemming
Periode
Type kamer
Medereiziger 1

van

/

/

eenpersoonskamer
Dhr.

2

0

tot

/

tweepersoonskamer

Mevr.

Mej.

/

2

X

kleef hier een vignet
van het ziekenfonds van de medereiziger

Voornaam

/

Geboortedatum

/
Nr.

Straat

Dhr.

Mevr.

Mej.

X

Naam

kleef hier een vignet
van het ziekenfonds van de medereiziger

Voornaam

/

/
Nr.

Straat

Bus

Plaats

Postnummer
Vervoer

Bus

Plaats

Postnummer

Geboortedatum

aantal personen

driepersoonskamer

Naam

Medereiziger 2

0

vliegtuig

trein

bus

boot

eigen vervoer

ja, ik bestel treinbiljetten bij AEP Travel en ik stuur een kopie van mijn kaart
neen, ik bestel geen treinbiljetten bij AEP Travel
Annuleringsverzekering

ik wens een annuleringsverzekering

ik wens geen annuleringsverzekering

ik heb een privé annuleringsverzekering

Opmerkingen

Op deze inschrijving zijn de Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden van toepassing, die u kan nalezen op de achterzijde van
deze inschrijving en op www.aeptravel.be. Door ondertekening verklaart u kennis hiervan genomen te hebben.

Datum en
handtekening

BELANGRIJK:
Geef bij voorkeur steeds een GSM-nummer op. Dit kan handig zijn als
noodnummer vóór en tijdens de reis. Gelieve de namen in te vullen zoals
ze vermeld staan op de identiteitskaart of het internationaal paspoort.

www.aeptravel.be
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ALGEMENE EN BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

De Algemene Reisvoorwaarden, geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 zijn van toepassing. Wie voor een reis inschrijft, verklaart zich akkoord met zowel deze Algemene Reisvoorwaarden
(terug te vinden op www.aeptravel.be), als onderstaande Bijzondere Reisvoorwaarden.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN AEP TRAVEL (reisorganisator, lic. A 1802)
ARTIKEL 1: OMVANG VAN DE VERBINTENISSEN
AEP Travel levert diensten bij de organisatie van
groepsreizen. Als groepsreizen worden beschouwd, de
reizen waaraan 20 personen deelnemen. Als reisorganisator behoudt AEP Travel zich het recht voor, het
geheel of delen van zowel haar prestatie als prestaties
van derden, door andere ondernemingen, die gelijkwaardige diensten kunnen leveren, te laten uitvoeren,
zonder verplicht te zijn het advies in te winnen van
de reiziger, die geacht wordt de reisorganisator te
mandateren om zijn belangen naar best vermogen te
behartigen.
ARTIKEL 2: BOEKINGSMODALITEITEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De inschrijvingen voor groepsreizen gebeuren bij
AEP Travel of bij een door AEP Travel erkende
vertegenwoordiger. Voor groepsreizen (minimum
20 personen) wordt de groepsverantwoordelijke
geacht namens de deelnemers van de groepsreis
op te treden; hij is persoonlijk aansprakelijk voor
het geheel der reservaties, dus met inbegrip van
deze die hij voor derde partijen geboekt heeft, onverminderd de mogelijkheid voor de reisorganisator om zich, zo hij dit passend acht, rechtstreeks
tot deze derden te wenden.
2.2 Door de inschrijvingen verklaart men zich akkoord
met de Algemene Voorwaarden en Bijzondere
reisvoorwaarden van AEP Travel waarvan de
reiziger verklaart bij inschrijving en vóór ondertekening van het reiscontract kennis te hebben
genomen.
2.3 De reisovereenkomst komt tot stand wanneer de
reiziger de ondertekende reserveringsaanvraag
aan AEP Travel heeft bezorgd (hetzij per post,
e-mail of via de website), na ontvangst van de
bevestiging door AEP Travel (hiervoor gelden ook
de toegestuurde facturen) en na betaling van het
voorschot, uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de
factuur.
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, behoudt AEP Travel
zich als reisorganisator en/of doorverkoper het recht
de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te
beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

4.2.2 Boekingen minder dan 42 dagen vóór afreis:
Bij gebreke aan onmiddellijke betaling van de
volledige reissom heeft AEP Travel het recht
om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de
annuleringsvergoeding voorzien in artikel 5
verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud
van het recht van AEP Travel om bijkomende
schadevergoeding en interesten te vorderen. De
eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding
worden verrekend.
4.3 Terugbetaling
Elke terugbetaling naar aanleiding van een wijziging
zal worden uitgevoerd op de door AEP Travel gekende bankrekening van de reiziger. Deze terugbetaling
gebeurt na inhouding van dossierkosten, eventuele
wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door
de verzekeraar).
ARTIKEL 5: ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR
DE REIZIGER
5.1 Elke annulering door de reiziger dient schriftelijk
te gebeuren, per post of per e-mail met ontvangstbevestiging op het adres opgegeven in art.
12. Annuleringen die ons toekomen buiten onze
openingsuren worden geacht ontvangen te zijn
op de volgende werkdag.
5.2 Indien de betrokken reis door AEP Travel als
doorverkoper bij een andere touroperator werd
geboekt, en de door hen gevraagde annuleringsvergoeding hoger is dan hogervermelde
bedragen, dan wordt dit bedrag onverminderd
doorgerekend, verhoogd met een bedrag van
€ 75,00 per dossier. Elke eventuele terugbetaling
zal gebeuren na aftrek van de eventuele verzekeringskosten.
5.3 In geval van annulering zal AEP Travel als reisorganisator de volgende opzegvergoedingen aanrekenen:

ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1 De prijs is aangeduid per persoon (tenzij anders
vermeld).
3.2 De prijzen bevatten BTW, volgens het tarief van
toepassing op 01/01/2020.

Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene
voorwaarden is afhankelijk van het tijdstip en de aard
van de boeking. Een (eventuele) prijsaanpassing van
de reissom kan geen aanleiding geven tot herziening
van het betaalde voorschot.

4.2.1 Boekingen 42 dagen of meer vóór afreis:
Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening
op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder
noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling
verschuldigd:
•
conventionele interesten van 12% per jaar op
het onbetaalde bedrag, te rekenen vanaf de
vervaldag;
•
een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, met
een minimum van € 75,00.
Indien een rekening niet volledig is betaald op de
vervaldag heeft AEP Travel het recht om de reis
na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is
de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 5
verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud
van het recht van AEP Travel om bijkomende
schadevergoeding en interesten te vorderen. De
eventuele door de reiziger betaalde voorschotten
zullen met de aangerekende vergoeding worden
verrekend.
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•

Vanaf 29 dagen tot 15 dagen vóór afreis: 65 %
van de totale reissom.

•

Minder dan 15 dagen vóór afreis, en in het
geval van no-show: de totale reissom.

Met de onderschrijving van deze annuleringsverzekering geeft de reiziger AEP Travel de volmacht
om volgende verrichtingen te doen in zijn naam:

4.1 Voorschot

4.2 Laattijdige of niet-betaling

Vanaf 59 dagen tot 30 dagen vóór afreis:
35 % van de totale reissom.

5.4 Het sluiten van een annuleringsverzekering is aan
te bevelen. Indien een annuleringsverzekering
gesloten wordt via AEP Travel gaat deze pas in
vanaf de betaling van het voorschot.

ARTIKEL 4: BETALING VAN DE REISSOM

4.1.2 In geval van een late boeking (minder
dan 42 dagen (6 weken) vóór afreis):
In geval van een late boeking (minder dan 42
dagen vóór afreis) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd.

•

Indien door de hotelier, verhuurder, verhuur- of
transportmaatschappij en andere leveranciers
hogere kosten worden aangerekend dan de beschreven, zullen deze hogere kosten in rekening
worden gebracht verhoogd met een bedrag van €
50,00 per dossier. Bij annulering zijn de polis- en
dossierkosten nooit terugbetaalbaar.

3.4 Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgegeven zijn steeds onder
voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen
zijn geldig.

4.1.1 In geval van boeking tot 42 dagen (6 weken)
vóór afreis: 30% van de reissom bij ontvangst
van de bevestiging, met een minimum van € 100
per dossier. Het saldo van de reissom is uiterlijk
42 dagen voor vertrek te betalen.

Vanaf de inschrijving tot 60 dagen vóór afreis: 15 % van de totale reissom.

Bij annulering worden administratieve kosten ten
bedrage van € 50,00 per persoon aangerekend.
Deze vergoedingen zullen van rechtswege worden ingehouden op de als voorschot betaalde
sommen.

3.3 Niet-inbegrepen zijn: kosten voortvloeiend uit
vertragingen in het transport ten gevolge van
weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel.

De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en
wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten
in het buitenland die op 30/09/2021 golden; daarnaast
op de tarieven voor vervoer die op 30/09/2021 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen
voor het vervoer per vlucht, gekend over het gemiddelde van de maand september 2021.

•

•

De inning van de premies voor de bij de verzekeraar aangegane annuleringsverzekering;

•

Het beheer van de annuleringsdossiers bij de
verzekeraar;

•

De ontvangst van schadevergoedingen uitbetaald door de verzekeraar ten gevolge van
de annulering van de reis;

•

De terugbetaling van de reissom aan de reiziger volgens bovenstaande bepalingen.

5.5 Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van € 50,00 per
persoon, vermeerderd met de eventuele kosten
van onze leveranciers van reisdiensten of van de
organisator indien wij handelen als doorverkoper.
5.6 De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt
van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar
is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger
afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 5.3 van
toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging
zijn in elk geval ten laste van de reiziger en voor
vluchten (andere dagen, andere luchtvaartmaatschappij,…) bedragen deze meestal 100%.
ARTIKEL 6: OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE ORGANISATOR

AEP Travel is een handelsnaam van Coördinatie- en Dienstencentrum AEP vzw (RPR: 0410.387.501)

overeenkomst. Wij behouden ons het recht om
gedurende de reis, door lokale omstandigheden,
de bijzondere bestemmingen en het specifieke
karakter van de aangeboden reizen passende en
kosteloze alternatieven in het reisprogramma aan
te brengen. Indien er tijdens de reis een programmawijziging nodig blijkt door factoren onafhankelijk van de reisorganisator, zal de reisorganisator
de uiteindelijke beslissing kunnen nemen om een
passend alternatief aan te bieden. Aanpassingen
in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke
gevallen tot gevolg hebben dat routes, de volgorde van bezoeken, excursies, accommodaties en
plaatselijk vervoer afwijken van wat in de reisovereenkomst is aangegeven. De reisorganisator
zal de reiziger passende alternatieven aanbieden
die zoveel mogelijk het karakter van de reis in
stand houden. In deze gevallen wordt de reiziger
verwittigd via een duurzame gegevensdrager zoals een e-mail, pdf of een papieren document.
7.2 Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te
zetten.
7.3 Wanneer er beduidende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer
de totaalprijs met meer dan 8% toeneemt, zal
de reiziger onmiddellijk op de hoogte worden
gesteld van de wijziging via een duurzame gegevensdrager zoals een e-mail, pdf of een papieren document en krijgt hij eveneens een termijn
van 1 week om te beslissen of hij de wijzigingen
aanvaardt of weigert. Deze termijn is afhankelijk
van het aantal dagen voor afreis en zal door ons
worden meegedeeld bij de op hoogte stelling van
de wijzigingen. Indien de reiziger de wijzigingen
weigert en er geen alternatieve oplossing kan
worden gevonden zal de reisovereenkomst beëindigd worden zonder opzegvergoeding.
ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID
ORGANISATOR

VAN

DE

8.1 Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering
van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij
optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper.
8.2 Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot
drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in
geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel
door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover
internationale verdragen grenzen stellen aan de
voorwaarden waaronder een dienstverlener die
een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een
pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of
aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden
die grenzen ook voor ons.
8.3 Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan
vermeld in de pakketreisovereenkomst.
8.4 De reiziger draagt de volledige verantwoordelijkheid om zich goed te informeren over de wetten
en voorschriften van het land van bestemming
en van de luchthavens. Wij zijn niet aansprakelijk
voor gevolgen die voortvloeien uit het niet respecteren van de regels.
8.5 De prestaties van de reisorganisator nemen een
aanvang en eindigen op de opstapplaats of het
afspraakpunt.
ARTIKEL 9: REISDOCUMENTEN
9.1 De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming
te begeven. In sommige gevallen volstaat een
identiteitskaart, in andere gevallen een internationaal paspoort (soms geldig tot zes maanden na
terugreis) en nog in andere gevallen een internationaal paspoort en visum.
9.2 Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk
te informeren over de formaliteiten van het land
van bestemming, toch komt het aan de reiziger
toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten na te kijken. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer de toegang tot een land geweigerd wordt door niet conforme reisdocumenten
of wanneer het visum wordt geweigerd. Op de
niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te
informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval
van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.
9.3 Degene die de overeenkomst aangaat verbindt
er zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij
optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante
informatie in dit opzicht.
9.4 Een tiental dagen vóór het vertrek ontvangen de
reizigers de laatste richtlijnen met daarin alle nuttige informatie in verband met de reis. Waar mogelijk worden (reis)documenten digitaal bezorgd.

Wij behouden ons het recht om voor groepsreizen
waarbij het minimum aantal deelnemers niet is bereikt,
tussen 31 dagen en 48 uur vóór afreis te annuleren afhankelijk van het type reis (cfr. art. 10 van de algemene
voorwaarden), tenzij door overmacht of onvoorziene
omstandigheden.

ARTIKEL 10: GEZONDHEID – MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN HET VERBLIJF

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR

10.2 De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en
psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische
beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft

7.1

Wij behouden ons het recht voor om vóór het
vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de

10.1 Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle
reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de
plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen
omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.

of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt
of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op
de hoogte stellen, desgevallend via de persoon
die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor
om een reiziger voor een reis te weigeren indien,
om objectieve en niet-discriminatoire redenen,
blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.
10.3 De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de
aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen
in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger
op dat vlak.
10.4 De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van
de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl.
ARTIKEL 11: VLUCHTEN
11.1 De vluchturen in onze offertes, brochures, op
websites, … worden onder voorbehoud meegedeeld. Elke wijziging zal onverwijld worden medegedeeld aan de reiziger. Wij kunnen de plaatsen
aan boord van het vliegtuig niet garanderen: meer
en meer vliegtuigmaatschappijen bieden een te
betalen “pre-seating” dienst.
11.2 De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekend gemaakt
worden uiterlijk op de reisdocumenten conform
Verordening EU 2011/2005.
11.3 De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden
voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of de nalatigheid van de reiziger.
11.4 De reiziger is verplicht om alle verlies of diefstal
van, of schade aan bagage aan te geven aan de
uitvoerende luchtvaartmaatschappij door op de
luchthaven bij de afdeling ‘Verloren Bagage’ een
‘Property Irregularity Report’ in te vullen.
ARTIKEL 12: KENNISGEVINGEN
Tenzij anders bepaald moeten alle kennisgevingen in
het kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende adressen plaatsvinden:
• Per brief: Vleurgatsesteenweg 113 – 1000 Brussel
• Per e-mail: info@aeptravel.be
ARTIKEL 13: KLACHTENREGELING
Tijdens de reis is een formulier ‘kennisname van klacht’
beschikbaar bij de reisbegeleider. De tegenwaarde van
niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald
mits het indienen van een geschreven attest en het
formulier ‘kennisname van klacht’ ingevuld en ondertekend door de reiziger waarin duidelijk vermeld wordt
welke diensten de hij niet ontvangen heeft. Voor
eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, is alleen de
rechtbank van Brussel bevoegd.
ARTIKEL 14: LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op
deelname aan haar activiteiten. De jaarlijkse bijdrage
bedraagt € 2,50 (in de gepubliceerde prijzen begrepen). De inschrijving houdt de aanvaarding in van de
Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden.

ARTIKEL 15: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)
AEP Travel verzamelt uw gegevens conform EU Verordening (2016/679)-(« GDPR »).
De persoonlijk gegevens die u ons meedeelt zijn
noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en
voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b
GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld
worden met onze partners. Wij doen steeds beroep op
partners die een gelijkaardig niveau van bescherming
waarborgen zoals voorzien in de GDPR. Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt
om u promotionele of commerciële aanbiedingen te
sturen per e-mail of per post. Bovendien worden uw
gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse Zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in
uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de
Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het
gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor
het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen
van terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet. Uw gegevens worden gedurende 8 jaar bewaard
te berekenen vanaf 1 januari volgend op de datum van
terugkomst. Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie,
recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail of brief, met
vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook
de reden van uw contactname. Bij klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kan u zich richten
naar het bevoegde controleorgaan.

