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Onderwerpen:
--> 1. Vakantiebestemming: Provincie Waals-Brabant
--> 2. Weekendtrips:
- Vogezen: Festival de Sculpture de La Bresse
- Normandië: The Tall Ships' Race in Cherbourg
- Normandië: Christian Dior in Granville
--> 3. Tips voor het weekend
--> 4. Wandelen en fietsen:
- Nieuwe wandelkaart Meetjesland: Slodderspookroute
- Een uniek wandel- en fietsgebied ten zuiden van Brussel
- Nieuwe editie van De Wandelvogel
- Nieuwe homepagina van ons wandel- en fietsdossier
--> 5. Het leven zoals het is (of zou moeten zijn):
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géén verwarring aub tussen reisleiders, reisbegeleiders en hosts
--> 6. Commerciële reistips:
- Low cost en reguliere luchtvaartmaatschappijen in één boekingssysteem
- Océade: 'Bounty Raft', de langste duobandenglijbaan
- Romantisch genieten in luxe blokhutjes van Landal GreenParks

Body Tag Sjablonen
Hulpprogramma's

reclame

Batch verwijderingen

Lente in Slovakije (tot eind juni)
wandelen - natuur - cultuur - gewoon lekker luieren
Vlucht vanuit Brussel, huurwagen, 7 dagen Hotel Sojka*** halfpension

Kopieer deze lijst
Controleer voor
Bounced email via de
POP-Methode
Verwijder dubbele
items
Niet-bevestigde leden
opschonen
Bekijk uitgeschreven
leden
Genereer HTML van
de code
Administratie
instellingen
Gebruikers en
instellingen
administratie
Script Instellingen
Standaard doorverwijs
instellingen
Bounced email
instellingen
Configuratie
Backup Database
Software Licensie

Support Centrum

555 euro per persoon
Info : www.sojka.be , info@sojka.info , tel. 00 421 44 547 56 56
Hotel Sojka, op vakantie bij een Slovaaks-Vlaams koppel in Slovakije !
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1: Vakantiedossier: Provincie Waals-Brabant
Waals-Brabant of Brabant-Wallon ligt ten zuiden van Brussel en is een jonge
provincie die toeristisch minder bekend is. Toch waait er een nieuwe wind
doorheen deze prachtige streek. In dit vakantiedossier laten we je o.m.
kennismaken met de nieuwe toeristische regio's: Ardennes Brabançonnes en
Roman Païs. Wellicht zijn dit onbekende namen voor jou, maar met deze
initiatieven wil Waals-Brabant zijn kleine toeristische parels in de schijnwerpers
plaatsen.
De grote blikvangers van deze provincie zijn uiteraard de regio rond het meer
van Genval, de abdijruïnes van Villers-la-Ville en de historische site van
Waterloo. In Waals-Brabant vind je ook heel wat grote parken: La Hulpe,
Ottignies, Nivelles (Nijvel) en Hélécine. Het pretpark Walibi met Aqualibi in Wavre
is al evenmin een onbekende. Kortom, we stellen je in dit dossier zowel de
platgelopen paden voor als de eerder onbekende toeristische troeven. De vele
bossen en landschappelijk waardevolle gebieden lenen er zich uitstekend toe om
te fietsen en te wandelen. We bieden je dan ook een zeer uitgebreide pagina met
informatie.
Uitgebreide informatie vind je door een van de volgende onderwerpen aan te
klikken:
Waterloo: http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/waterloo.htm
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Het meer van Genval: http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/genval.htm
Villers-la-Ville: http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/villers_la_ville.htm
Wandelen en fietsen in Waals-Brabant:
http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/fietsen_wandelen.htm
terug naar inhoud

reclame

NIEUW: citytrips online boeken
(hotel alleen of hotel+vlucht)
Bij Holidayline.be, dé
stedenspecialist, kan je voortaan
via een gebruiksvriendelijke
module eenvoudig en snel,
24u/24u je hotel boeken, al dan
niet met een vlucht. Een ruime
keuze in alle prijsklassen van
hotels, met een pak informatie,
klik op deze link.

2: Weekendtrips:
l

Vogezen: Festival de Sculpture de La Bresse
Van 30 april tot 8 mei 2005 gaat het 15de sculpturenfestival door in het
romantische Vogezendorpje La Bresse. Het is niet zomaar een
tentoonstelling. De internationale artiesten moeten hun sculptuur maken
voor het publiek in de week van 30 april tot 7 mei. Hiertoe krijgen ze de
beschikking over hout, steen of metaal. Thema voor dit jaar is 'Het licht'.
Meer info sculpturenfestival: http://festival.labresse.net/
Meer info over de Vogezen:
http://www.euroreizen.be/vakanties/elzas/index.html

l

Normandië: The Tall Ships' Race in Cherbourg
Meer dan 3000 mariniers en een honderdtal uitzonderlijke zeilschepen
zorgen voor een vierdaags feest in de Normandische havenstad
Cherbourg. Van 14 tot 17 juli 2005 kan je deze schepen bezoeken en
talrijke evenementen bijwonen.
Info: http://www.euroreizen.be/weekendtrips/frankrijk/cherbourg.htm

l

Normandië: Christian Dior in Granville
In 2005 zou de wereldberoemde modeontwerper Christian Dior zijn 100ste
verjaardag gevierd hebben. Het Christian Dior-museum in Granville, in de
woning van de familie Dior, organiseert van 14 mei tot 25 september 2005
de tentoonstelling "Dior, man van de eeuw".
Info: http://www.euroreizen.be/weekendtrips/frankrijk/normandie.htm

Honderden tips voor een dagje uit of een leuk weekendje vind je op:
http://www.weekendreizen.be
terug naar inhoud

reclame

Weekendtrips?
Een leuk weekendje weg, actief,
gastronomisch of romantisch:
Meer informatie...

3: Tips voor het volgende weekend:
Zaterdag en zondag 2 en 3 april 2005
---> Brussel, Grote Markt: 'Trash People' (afvalmannetjes als kunst)
info: www.haschult.de en www.brucity.be/artdet.cfm?ID=2546&nLanguage=2
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---> Vlaamse Kust: start evenement 'Uitblazen'
info: http://www.euroreizen.be/weekendtrips/belgie/kust1.htm
---> Vlaanderen: Ronde van Vlaanderen
info over route en schema: www.rvv.be
---> Haspengouw: start van de Bloesemfeesten in Borgloon
info: www.bloesemfeesten-haspengouw.be
Info over de regio: http://www.euroreizen.be/trips/haspengouw/index.htm
---> Hasselt, Italiaanse Week - Settimana Italiana (1 tot 10 april)
info: www.hasselt.be (eveneens een koopzondag, namiddag 3 april)
---> Blegny, Dag van de open mijn, op zondag: bezoek aan halve prijs en talrijke
animaties, lancering van een nieuw streekbier. Info: www.blegnymine.be
Info over de regio: http://www.euroreizen.be/trips/luik/maasvallei.htm
---> Malle, Kasteel de Renesse: Brocantebeurs
info: www.domeinderenesse.be
---> Antwerp Expo: Postzegel- en Muntenbeurs
info: www.nipa.be
---> Meise, Plantentuin: Magnolia's in de kijker
info: www.plantentuinmeise.be
---> Waregem, Jeugdcentrum: Waregems Rockfestival (vrijdag en zaterdag)
info: www.rockwaregem.be
---> Ieper, straattheater: Gevleugelde Stad
info: www.gevleugeldestad.net
---> Namen, Namur Expo: Deco Vert (beurs over groene decoratie)
info: www.deco-vert.be
---> Een overzicht van de lopende tentoonstellingen in België:
http://www.euroreizen.be/nl/events/B/evenementen_april_belgie.htm
Nieuwe tentoonstellingen:
---> Brussel, start van de Stripveertiendaagse met diverse tentoonstellingen
info: www.brussel-strip.com
terug naar inhoud

reclame

4: Wandelen en fietsen:
l

Nieuwe wandelkaart Meetjesland: Slodderspookroute
De route laat je kennismaken met Merendree, een deelgemeente van
Nevele. Je maakt kennis met de vele waterlopen van de regio. Hopelijk
kom je geen “slodder” tegen. Dit waterspook heeft al meer mensen de
stuipen op het lijf gejaagd. Natuurlijk is er niet enkel het water, je komt ook
voorbij enkele mooie kasteeltjes en historische gebouwen.
De route is bewegwijzerd met zeshoekige borden op houten paaltjes, Ze
heeft een lengte van 9 km, met een eventuele uitbreidingslus in de vallei
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van de Oude Kale. Deze lus is niet bewegwijzerd en je moet af en toe over
een afsluiting, dus eerder iets voor avonturiers. De wandelkaart toont op
de ene zijde een overzichtskaart van het wandelgebied op schaal
1:10.000, met traject en referentiepunten. Op de andere zijde krijg je
uitgebreide toeristische informatie opgefleurd met een aantal mooie foto’s.
De prijs van de wandelkaart bedraagt 1,25 euro. Ze is te verkrijgen bij de
plaatselijke toeristische diensten of te bestellen bij Toerisme OostVlaanderen, ook via de website: www.tov.be (A.M.)
l

Een uniek wandel- en fietsgebied ten zuiden van Brussel
De provincie Waals-Brabant heeft een enorm aanbod aan wandel- en
fietsroutes. De vele bossen en landschappelijk waardevolle gebieden
lenen er zich uitstekend toe om te fietsen en te wandelen. De toeristische
diensten en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) werkten nauw
samen met als gevolg een reeks uiterst nauwkeurige kaarten. Onze
redacteur maakte er een duidelijk overzicht van. Surf nu naar:
http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/fietsen_wandelen.htm

l

Nieuwe editie van De Wandelvogel
Het tweemaandelijkse tijdschrift “De Wandelvogel” van de Vlaamse
Wandel & Omnisport Federatie heeft in zijn tweede nummer van 2005
weer een aantal uiterst interessante artikels in petto. Van zodra het
lenteseizoen aanbreekt komen er naast de wandel- ook fietsweekends
aan bod. (A.M.)
Lees de volledige inhoud op:
http://www.euroreizen.be/fietswandel/tijdschriften/inhoud_wandelvogel.htm

l

Nieuwe homepagina van ons wandel- en fietsdossier
Het uitgebreide fiets- en wandeldossier op Euroreizen.be kreeg er
tientallen pagina's bij en had nood aan een nieuwe homepagina. Minder
druk en overzichtelijk. Surf nu naar:
http://www.euroreizen.be/fietswandel/index.html

terug naar inhoud

5: Het leven zoals het is (of zou moeten zijn): géén verwarring aub tussen
reisleiders, reisbegeleiders en hosts
De Vzw Reisleiders Vlaanderen, de belangrijkste belangenvereniging van
gediplomeerde reisleiders in Vlaanderen, wenst zich uitdrukkelijk te distantiëren
van de beschamende vertoning van de reisbegeleiders die tijdens de
uitzendingen "Het leven zoals het is: Reisbegeleiders" te zien zijn . De inhoud
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van de uitzendingen is een bewijs dat een degelijke opleiding een absolute
noodzaak is voor een kwalitatieve reis(bege)leiding. Reeds méér dan 25 jaar
worden gemotiveerde personen opgeleid tot reisleiders in vier, door de FBAA
erkende opleidingscentra met name te Genk, Ukkel, Turnhout en Roeselare.
De vereniging van reisleiders stelt ook dat de taken van een reisleider,
reisbegeleider en host totaal verschillend zijn. Het onderscheid van beide taken
werd duidelijk omschreven door de SERV in juni 2002. Het lijvige en duidelijke
document kan je downloaden via www.serv.be/Publicaties/73.pdf
Wil je meer info over de Vzw Reisleiders Vlaanderen en de opleidingen surf dan
naar: www.reisleiders.be

reclame

Strandvakanties
Met de Belgische touroperator
sunTREX.be kan je uiterst
voordelig een zonnevakantie
boeken: Spanje, Egypte, Turkije,
Malta, Canarische Eilanden en
Portugal met de Algarve en
Madeira. Surf naar:
www.eurozine.be/suntrex.php

6: Commerciële reistips:
l

Low cost en reguliere luchtvaartmaatschappijen in één
boekingssysteem
Wie op zoek is naar de beste én goedkoopste vliegtuigtickets kan nu ook
terecht bij de boekingsmodule van Ebookers. Alle actieve lage kosten
maatschappijen kunnen in één systeem worden vergeleken en geboekt,
zowel met elkaar als met de 'gewone' maatschappijen. Low cost
maatschappijen zoals Ryanair, Transavia, Easyjet, bmibaby, Jet2 en
SkyEurope zijn in deze zoekmodule geplaatst. Zoeken en vergelijken kan
via http://www.euroreizen.be/vliegtuigtickets/ebookers.php

l

Océade: 'Bounty Raft', de langste duobandenglijbaan
Het Brusselse subtropisch waterparadijs Océade opende net voor de
paasvakantie de 'Bounty Raft', de eerste en langste duobandenglijbaan in
België. Deze glijbaan is een uitzonderlijke attractie door haar
buitengewone lengte (180m) en de banden waarin twee personen kunnen
plaatsnemen. Met z’n twee is het parcours immers dubbel zo spannend en
beleef je samen dolle pret. Océade installeerde niet alleen deze nieuwe
attractie, maar renoveerde ook zijn sauna/jacuzzi in Antilliaanse sfeer om
het tropische decor van het park te vervolledigen. Océade is het
waterpretpark dat gelegen is in Bruparck, nabij het Atomium. Meer info:
www.oceade.be

l

Romantisch genieten in luxe blokhutjes van Landal GreenParks
Bungalowpark Landal Duc de Brabant biedt een nieuwe optie voor
mensen die samen sfeervol willen wegdromen: romantische vijfsterren
blokhutjes, gewoon in het Nederlandse Brabant. De robuuste
tweepersoons lodges bieden het rustieke, behaaglijke gevoel van
bergachtige oorden, zonder concessies te doen aan comfort. De
ogenschijnlijk eenvoudige onderkomens herbergen echter een schat aan
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luxe, zoals een stoomdouchecabine, een tweepersoons bubbelbad, een
keuken met vaatwasmachine en combimagnetron, een stereoset en een
LCD-tv. Het park, gelegen nabij Hilvarenbeek, was al uniek door haar
bungalows met vijfpersoons jacuzzi’s in de tuin. Hilvarenbeek ligt ten
zuiden van Tilburg op zo'n 25 km ten noorden van Turnhout. Meer info:
http://www.euroreizen.be/nl/hotels/landal.php
terug naar inhoud

Colofon:
Eurozine.be is een uitgave van AT-Europe bvba - alle informatie over onze websites kan je terugvinden op ATEurope - verantw. uitgever en copyright: Geert Van de Voorde
Alle informatie om in deze nieuwsbrief en op onze websites te adverteren kan je vinden op AT-Europe
Ondernemingsnummer: BTW-BE-0870.887.675 - RPR Gent
_________________________________________
AT-Europe bvba haalt zijn informatie en de opgenomen links naar websites uit betrouwbare en zorgvuldig
geselecteerde bronnen. Doch kan AT-Europe bvba niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve
informatie noch voor het gebruik van deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen. Voor wat betreft de
evenementen raden wij de bezoeker ten stelligste aan om te checken of het evenement inderdaad plaats heeft zoals
beschreven in Eurozine en op de websites van AT-Europe bvba.
Bronnen: Toerisme Vlaanderen Productdatabank, OPT, NBT e.a.
AT-Europe bvba is lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.
_________________________________________
Beheer abonnement: wijzigen, schrappen of nieuw toevoegen is mogelijk via
www.eurozine.be/abo

TEXT VERSIE VAN HET BERICHT
Reisnieuwsbrief Eurozine - 30/03/2005
nr. 13/2005, 6e jaargang
http://www.eurozine.be
Onderwerpen:
--> 1. Vakantiebestemming: Provincie Waals-Brabant
--> 2. Weekendtrips:
- Vogezen: Festival de Sculpture de La Bresse
- Normandië: The Tall Ships' Race in Cherbourg
- Normandië: Christian Dior in Granville
--> 3. Tips voor het weekend
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--> 4. Wandelen en fietsen:
- Nieuwe wandelkaart Meetjesland: Slodderspookroute
- Een uniek wandel- en fietsgebied ten zuiden van Brussel
- Nieuwe editie van De Wandelvogel
- Nieuwe homepagina van ons wandel- en fietsdossier
--> 5. Het leven zoals het is (of zou moeten zijn):
géén verwarring aub tussen reisleiders, reisbegeleiders en hosts
--> 6. Commerciële reistips:
- Low cost en reguliere luchtvaartmaatschappijen in één boekingssysteem
- Océade: 'Bounty Raft', de langste duobandenglijbaan
- Romantisch genieten in luxe blokhutjes van Landal GreenParks
Deze nieuwsbrief online lezen op http://www.eurozine.be/nieuwsbrieven/2005/0330.htm

reclame
Lente in Slovakije (tot eind juni)
wandelen - natuur - cultuur - gewoon lekker luieren
Vlucht vanuit Brussel, huurwagen, 7 dagen Hotel Sojka*** halfpension
555 euro per persoon
Info : www.sojka.be , info@sojka.info , tel. 00 421 44 547 56 56
Hotel Sojka, op vakantie bij een Slovaaks-Vlaams koppel in Slovakije !

1: Vakantiedossier: Provincie Waals-Brabant
Waals-Brabant of Brabant-Wallon ligt ten zuiden van Brussel en is een jonge provincie die toeristisch minder bekend is.
Toch waait er een nieuwe wind doorheen deze prachtige streek. In dit vakantiedossier laten we je o.m. kennismaken
met de nieuwe toeristische regio's: Ardennes Brabançonnes en Roman Païs. Wellicht zijn dit onbekende namen voor
jou, maar met deze initiatieven wil Waals-Brabant zijn kleine toeristische parels in de schijnwerpers plaatsen.
De grote blikvangers van deze provincie zijn uiteraard de regio rond het meer van Genval, de abdijruïnes van Villers-laVille en de historische site van Waterloo. In Waals-Brabant vind je ook heel wat grote parken: La Hulpe, Ottignies,
Nivelles (Nijvel) en Hélécine. Het pretpark Walibi met Aqualibi in Wavre is al evenmin een onbekende. Kortom, we
stellen je in dit dossier zowel de platgelopen paden voor als de eerder onbekende toeristische troeven. De vele bossen
en landschappelijk waardevolle gebieden lenen er zich uitstekend toe om te fietsen en te wandelen. We bieden je dan
ook een zeer uitgebreide pagina met informatie.
Uitgebreide informatie vind je door een van de volgende onderwerpen aan te klikken:
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Waterloo: http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/waterloo.htm
Het meer van Genval: http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/genval.htm
Villers-la-Ville: http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/villers_la_ville.htm
Wandelen en fietsen in Waals-Brabant:
http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/fietsen_wandelen.htm

reclame
NIEUW: citytrips online boeken
(hotel alleen of hotel+vlucht)
Bij Holidayline.be, dé stedenspecialist, kan je voortaan via een gebruiksvriendelijke module eenvoudig en snel, 24u/24u
je hotel boeken, al dan niet met een vlucht. Een ruime keuze in alle prijsklassen van hotels, met een pak informatie, klik
op deze link: http://www.holidayline.be/euroreizen/

2: Weekendtrips:
Vogezen: Festival de Sculpture de La Bresse
Van 30 april tot 8 mei 2005 gaat het 15de sculpturenfestival door in het romantische Vogezendorpje La Bresse. Het is
niet zomaar een tentoonstelling. De internationale artiesten moeten hun sculptuur maken voor het publiek in de week
van 30 april tot 7 mei. Hiertoe krijgen ze de beschikking over hout, steen of metaal. Thema voor dit jaar is 'Het licht'.
Meer info sculpturenfestival: http://festival.labresse.net/
Meer info over de Vogezen: http://www.euroreizen.be/vakanties/elzas/index.html
Normandië: The Tall Ships' Race in Cherbourg
Meer dan 3000 mariniers en een honderdtal uitzonderlijke zeilschepen zorgen voor een vierdaags feest in de
Normandische havenstad Cherbourg. Van 14 tot 17 juli 2005 kan je deze schepen bezoeken en talrijke evenementen
bijwonen.
Info: http://www.euroreizen.be/weekendtrips/frankrijk/cherbourg.htm
Normandië: Christian Dior in Granville
In 2005 zou de wereldberoemde modeontwerper Christian Dior zijn 100ste verjaardag gevierd hebben. Het Christian
Dior-museum in Granville, in de woning van de familie Dior, organiseert van 14 mei tot 25 september 2005 de
tentoonstelling "Dior, man van de eeuw".
Info: http://www.euroreizen.be/weekendtrips/frankrijk/normandie.htm
Honderden tips voor een dagje uit of een leuk weekendje vind je op:
http://www.weekendreizen.be
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reclame
Weekendtrips?
Een leuk weekendje weg, actief, gastronomisch of romantisch:
Meer informatie... http://www.eurotrips.be/nl/promoties/weekendzoeker.htm

3: Tips voor het volgende weekend:
Zaterdag en zondag 2 en 3 april 2005
---> Brussel, Grote Markt: 'Trash People' (afvalmannetjes als kunst)
info: www.haschult.de en www.brucity.be/artdet.cfm?ID=2546&nLanguage=2
---> Vlaamse Kust: start evenement 'Uitblazen'
info: http://www.euroreizen.be/weekendtrips/belgie/kust1.htm
---> Vlaanderen: Ronde van Vlaanderen
info over route en schema: www.rvv.be
---> Haspengouw: start van de Bloesemfeesten in Borgloon
info: www.bloesemfeesten-haspengouw.be
Info over de regio: http://www.euroreizen.be/trips/haspengouw/index.htm
---> Hasselt, Italiaanse Week - Settimana Italiana (1 tot 10 april)
info: www.hasselt.be (eveneens een koopzondag, namiddag 3 april)
---> Blegny, Dag van de open mijn, op zondag: bezoek aan halve prijs en talrijke animaties, lancering van een nieuw
streekbier. Info: www.blegnymine.be
Info over de regio: http://www.euroreizen.be/trips/luik/maasvallei.htm
---> Malle, Kasteel de Renesse: Brocantebeurs
info: www.domeinderenesse.be
---> Antwerp Expo: Postzegel- en Muntenbeurs
info: www.nipa.be
---> Meise, Plantentuin: Magnolia's in de kijker
info: www.plantentuinmeise.be
---> Waregem, Jeugdcentrum: Waregems Rockfestival (vrijdag en zaterdag)
info: www.rockwaregem.be
---> Ieper, straattheater: Gevleugelde Stad
info: www.gevleugeldestad.net
---> Namen, Namur Expo: Deco Vert (beurs over groene decoratie)
info: www.deco-vert.be
---> Een overzicht van de lopende tentoonstellingen in België:
http://www.euroreizen.be/nl/events/B/evenementen_april_belgie.htm
Nieuwe tentoonstellingen:
---> Brussel, start van de Stripveertiendaagse met diverse tentoonstellingen
info: www.brussel-strip.com

http://www.at-europe.be/12all/main.php?page=list_archive&val=156&nl=2&opt=view

30/03/2005

1-2-All Broadcast E-mail Software

pagina 11 van 13

4: Wandelen en fietsen:
Nieuwe wandelkaart Meetjesland: Slodderspookroute
De route laat je kennismaken met Merendree, een deelgemeente van Nevele. Je maakt kennis met de vele waterlopen
van de regio. Hopelijk kom je geen “slodder” tegen. Dit waterspook heeft al meer mensen de stuipen op het lijf gejaagd.
Natuurlijk is er niet enkel het water, je komt ook voorbij enkele mooie kasteeltjes en historische gebouwen.
De route is bewegwijzerd met zeshoekige borden op houten paaltjes, Ze heeft een lengte van 9 km, met een eventuele
uitbreidingslus in de vallei van de Oude Kale. Deze lus is niet bewegwijzerd en je moet af en toe over een afsluiting,
dus eerder iets voor avonturiers. De wandelkaart toont op de ene zijde een overzichtskaart van het wandelgebied op
schaal 1:10.000, met traject en referentiepunten. Op de andere zijde krijg je uitgebreide toeristische informatie
opgefleurd met een aantal mooie foto’s.
De prijs van de wandelkaart bedraagt 1,25 euro. Ze is te verkrijgen bij de plaatselijke toeristische diensten of te
bestellen bij Toerisme Oost-Vlaanderen, ook via de website: www.tov.be (A.M.)
Een uniek wandel- en fietsgebied ten zuiden van Brussel
De provincie Waals-Brabant heeft een enorm aanbod aan wandel- en fietsroutes. De vele bossen en landschappelijk
waardevolle gebieden lenen er zich uitstekend toe om te fietsen en te wandelen. De toeristische diensten en het
Nationaal Geografisch Instituut (NGI) werkten nauw samen met als gevolg een reeks uiterst nauwkeurige kaarten.
Onze redacteur maakte er een duidelijk overzicht van. Surf nu naar:
http://www.euroreizen.be/trips/brabant_wallon/fietsen_wandelen.htm
Nieuwe editie van De Wandelvogel
Het tweemaandelijkse tijdschrift “De Wandelvogel” van de Vlaamse Wandel & Omnisport Federatie heeft in zijn tweede
nummer van 2005 weer een aantal uiterst interessante artikels in petto. Van zodra het lenteseizoen aanbreekt komen
er naast de wandel- ook fietsweekends aan bod. (A.M.)
Lees de volledige inhoud op:
http://www.euroreizen.be/fietswandel/tijdschriften/inhoud_wandelvogel.htm
Nieuwe homepagina van ons wandel- en fietsdossier
Het uitgebreide fiets- en wandeldossier op Euroreizen.be kreeg er tientallen pagina's bij en had nood aan een nieuwe
homepagina. Minder druk en overzichtelijk. Surf nu naar:
http://www.euroreizen.be/fietswandel/index.html

5: Het leven zoals het is (of zou moeten zijn): géén verwarring aub tussen reisleiders, reisbegeleiders en hosts
De Vzw Reisleiders Vlaanderen, de belangrijkste belangenvereniging van gediplomeerde reisleiders in Vlaanderen,
wenst zich uitdrukkelijk te distantiëren van de beschamende vertoning van de reisbegeleiders die tijdens de
uitzendingen "Het leven zoals het is: Reisbegeleiders" te zien zijn . De inhoud van de uitzendingen is een bewijs dat
een degelijke opleiding een absolute noodzaak is voor een kwalitatieve reis(bege)leiding. Reeds méér dan 25 jaar
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worden gemotiveerde personen opgeleid tot reisleiders in vier, door de FBAA erkende opleidingscentra met name te
Genk, Ukkel, Turnhout en Roeselare.
De vereniging van reisleiders stelt ook dat de taken van een reisleider, reisbegeleider en host totaal verschillend zijn.
Het onderscheid van beide taken werd duidelijk omschreven door de SERV in juni 2002. Het lijvige en duidelijke
document kan je downloaden via www.serv.be/Publicaties/73.pdf
Wil je meer info over de Vzw Reisleiders Vlaanderen en de opleidingen surf dan naar: www.reisleiders.be

reclame
Strandvakanties
Met de Belgische touroperator sunTREX.be kan je uiterst voordelig een zonnevakantie boeken: Spanje, Egypte,
Turkije, Malta, Canarische Eilanden en Portugal met de Algarve en Madeira. Surf naar:
www.eurozine.be/suntrex.php

6: Commerciële reistips:
Low cost en reguliere luchtvaartmaatschappijen in één boekingssysteem
Wie op zoek is naar de beste én goedkoopste vliegtuigtickets kan nu ook terecht bij de boekingsmodule van Ebookers.
Alle actieve lage kosten maatschappijen kunnen in één systeem worden vergeleken en geboekt, zowel met elkaar als
met de 'gewone' maatschappijen. Low cost maatschappijen zoals Ryanair, Transavia, Easyjet, bmibaby, Jet2 en
SkyEurope zijn in deze zoekmodule geplaatst. Zoeken en vergelijken kan via
http://www.euroreizen.be/vliegtuigtickets/ebookers.php
Océade: 'Bounty Raft', de langste duobandenglijbaan
Het Brusselse subtropisch waterparadijs Océade opende net voor de paasvakantie de 'Bounty Raft', de eerste en
langste duobandenglijbaan in België. Deze glijbaan is een uitzonderlijke attractie door haar buitengewone lengte
(180m) en de banden waarin twee personen kunnen plaatsnemen. Met z’n twee is het parcours immers dubbel zo
spannend en beleef je samen dolle pret. Océade installeerde niet alleen deze nieuwe attractie, maar renoveerde ook
zijn sauna/jacuzzi in Antilliaanse sfeer om het tropische decor van het park te vervolledigen. Océade is het
waterpretpark dat gelegen is in Bruparck, nabij het Atomium. Meer info: www.oceade.be
Romantisch genieten in luxe blokhutjes van Landal GreenParks
Bungalowpark Landal Duc de Brabant biedt een nieuwe optie voor mensen die samen sfeervol willen wegdromen:
romantische vijfsterren blokhutjes, gewoon in het Nederlandse Brabant. De robuuste tweepersoons lodges bieden het
rustieke, behaaglijke gevoel van bergachtige oorden, zonder concessies te doen aan comfort. De ogenschijnlijk
eenvoudige onderkomens herbergen echter een schat aan luxe, zoals een stoomdouchecabine, een tweepersoons
bubbelbad, een keuken met vaatwasmachine en combimagnetron, een stereoset en een LCD-tv. Het park, gelegen
nabij Hilvarenbeek, was al uniek door haar bungalows met vijfpersoons jacuzzi’s in de tuin. Hilvarenbeek ligt ten zuiden
van Tilburg op zo'n 25 km ten noorden van Turnhout. Meer info: http://www.euroreizen.be/nl/hotels/landal.php
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_________________________________________
EUROZINE is een uitgave van AT-EUROPE BVBA - alle informatie over onze websites kan je terugvinden op
http://www.at-europe.be - verantw. uitgever en copyright: Geert Van de Voorde
Ondernemingsnummer: BTW BE-0870.887.675
RPR Gent
_________________________________________
AT-Europe haalt zijn informatie en de opgenomen links naar websites uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde
bronnen. Doch kan AT-Europe niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het
gebruik van deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen. Voor wat betreft de evenementen raden wij de
bezoeker ten stelligste aan om te checken of het evenement inderdaad plaats heeft zoals beschreven in Eurozine en
op de websites van AT-Europe.
Bronnen: Toerisme Vlaanderen Productdatabank, OPT, NBT e.a.
__________________
BEHEER ABONNEMENT: wijzigen, schrappen of nieuw toevoegen is mogelijk via
www.eurozine.be/abo
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