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WELKOM BIJ DE ACTIEFSTE 
REISAANBIEDER VAN NEDERLAND,
ACTIVE ON HOLIDAY!

‘Elke dag een beloning’... dat is ons uitgangspunt. Al meer 
dan 25 jaar worden fietsvakanties, wandelvakanties, 
actieve familievakanties en vaar- en fietsvakanties door ons 
georganiseerd door heel Europa vanuit de Eurofun Group en 
verkopen wij deze reizen in maar liefst 6 landen; Oostenrijk, 
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Zweden en sinds 2019 ook 
in Nederland.

Onze naam zegt het eigenlijk al, lekker actief zijn tijdens uw vakantie. Steeds 
meer Nederlanders, zowel jong als oud, gebruiken hun kostbare vrije tijd voor 
actieve ontspanning. En heel eerlijk, ook begrijpelijk want op geen enkele 
andere manier ontdekt u een (vakantie)bestemming beter dan vanaf de fiets 
of tijdens een wandeling. De actieve familievakanties zijn speciaal door ons 
samengesteld voor gezinnen die van hun vakantie echte ‘Family-Quality-
Time’ willen maken. Samen met de hele familie gewoon de spannendste en 
sportiefste avonturen beleven op de mooiste bestemmingen!

Alle reizen die wij aanbieden zijn door ons zelf ontwikkelt, getest en 
ingekocht. Maar veel belangrijker nog, alle reizen worden constant door ons 
gecontroleerd en wij zijn altijd aanwezig en/of bereikbaar om u te helpen en 
te ondersteunen. Onze tourbegeleiders vindt u door heel Europa en zij staan 
altijd voor u klaar.

Een persoonlijke ontvangst bij de start van uw vakantie, persoonlijke uitgifte 
van bijvoorbeeld uw huurfiets, persoonlijk bagagetransport en persoonlijke 
hulp mochten er vragen zijn… dat is wat onze vakanties écht bijzonder en tot 
een échte beloning maakt!

Wij begroeten u graag op één van onze reizen.
Met actieve groet,

Edwin Schollen
Managing Director

FIETSVAKANTIES

WANDELVAKANTIES

FAMILIEVAKANTIES

VAREN EN FIETSEN

www.activeonholiday.com
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Welkom
Inhoudsopgave
Wie zijn wij? 
Tourkarakter
Reisbescheiden
Charme hotels en reizen met de hond
FIETSVAKANTIES
Rondom het IJsselmeer
Veluwe Sterreis
Ostfriesland en Groningen
Bier en Wijn langs de Main
De meren van Berlijn
De Moezel op zijn mooist!
Impressies van de Chiemsee
Merentocht vanuit München
Bodensee op zijn best!
Rijn-fietsroute vanuit Straatsburg
Klassieke Donau-route
Ademloos genieten langs de Inn
Drie meren, vier landen
Tien meren rondreis vanuit Salzburg
Van Zuid-Tirol naar het Gardameer
Van Wenen naar Boedapest
Van Bolzano naar Venetie
Van Venetie naar Florence
Gardameer Sterreis
Piemonte voor genieters
Klassiek Toscane
Hoogtepunten van de Provence
Fotoboek van de Elzas
Kastelen van de Loire
De pracht van Andalusië
De juwelen van Mallorca
Madeira
Langs de Westkust van Zweden
Wijntour door de Pfalz
Prosecco Sterreis
WANDELVAKANTIES
West Higland Way
Wicklow Way
Doorkruis de Alpen ‘LIGHT’
Koning Ludwig pad
Van Königssee naar Chiemsee
Rheinsteig
Van Zwarte Woud naar de Bodensee
Panoramaweg Altmühltal
Moezelsteig en Eifelsteig
Salzalpensteig 1
Wachau, Werelderfgoed-route
Lechweg
Vergezichten Kitzbüheler Alpen
Wandelen in Salzkammergut
Wandelen voor genieters in Piemonte
Van het Gardameer naar Venetië
Oostkust Sardinie
Pittoresk Toscane
Tour de Mont Blanc
Wijnbergen en toppen van de Vogezen
Wandelparadijs Tenerife
Finca-wandeling Mallorca
Rondom het meer van Luzern
Een rondje Madeira
ACTIEVE FAMILIEVAKANTIES 
Fiets- en kanovakantie Altmühltal
Familiewandeling in het Zevengebergte
Donau fietsroute voor families
Multi-actief in Salzburgerland
Multi-actief aan het Gardameer
Familiewandeling in Zuid-Tirol
Familie fietsreis in Zuid-Tirol
Multi-actief op Madeira
VAAR- EN FIETSVAKANTIES
Langs de Rijn (4 routes)
Van de Oostzee naar Berlijn via de Oder
Hoogtepunten van de Donau
Elbe en de gouden stad Praag
Algemene informatie
Boekingsvoorwaarden

INHOUDSOPGAVE



4 5

WIE ZIJN WIJ?
Active on holiday is onderdeel van de Eurofun Group 
met haar hoofdkantoor in Oostenrijk. Al meer dan 
drie decennia hebben we ervaring als touroperator 
en stellen we de norm voor actieve vakanties. Wij 
ontzorgen en onze gasten hoeven alleen maar 
te genieten. Met een focus op fietsvakanties, 
wandelvakanties, actieve familievakanties en vaar- 
en fietsvakanties bieden wij een breed aanbod aan 
actieve(re) reizen.

Met zusterondernemingen in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, 
Zwitserland en Zweden bestrijken wij een groot deel van Europa 
en kunnen onze gasten daarmee ook de persoonlijke service en 
ondersteuning bieden die onze reizen zo uniek maken.
Vanaf het allereerste begin, en nog altijd ongewijzigd, is onze eerste 
prioriteit om alle gasten van de Eurofun Group een ontspannende 
en onvergetelijke vakantie te bieden. En altijd met de insteek om 
het goede te bewaren, nieuwe producten te ontwikkelen en het 
aanbod uit te breiden en de kwaliteit van onze reizen voortdurend te 
verbeteren.

ONZE ZEKERHEDEN OP EEN RIJ:

  Elke reis is perfect georganiseerd van A tot Z
  Gegarandeerd de mooiste routes onderweg
  Accommodaties speciaal ingesteld op actieve vakantiegangers
  Uitgebreide reisdocumenten en routebeschrijvingen
  Organiseren van noodzakelijke transfers
  Bagagetransport van accommodatie naar accommodatie
  “Zorgeloos op vakantie pakket” voor begeleide groepsreizen
  Persoonlijke ontvangst en begeleiding op uw vakantiebestemming
  Service hotline & ondersteuning gedurende de gehele reis

        
In deze gids vindt u een selectie van de meest populaire reizen uit  
ons totale aanbod. Op onze website www.activeonholiday.com 
vindt u niet alleen het complete aanbod van alle reizen, maar leest 
u ook uitgebreide extra informatie over de gepubliceerde reizen in 
deze gids. En heeft u een keuze gemaakt? Ga dan naar onze website 
 www.activeonholiday.com waar u eenvoudig uw boeking kunt 
maken. 

Mocht u na alle informatie toch nog vragen hebben zijn wij uiteraard 
ook telefonisch bereikbaar op nummer 085-0205242. U kunt ons 
bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur of stuur 
een e-mail naar: info@activeonholiday.com.

VOOR MEER INFORMATIE EN 
BOEKINGEN GA NAAR:

WWW.ACTIVEONHOLIDAY.COM

Elke dag een beloning!

www.activeonholiday.com

TOURKARAKTER
RECREATIEF 
U fietst voornamelijk over vlak terrein. Goed aangelegde fietspaden met 
veel mogelijkheden voor een pauze. Heerlijk ontspannen genieten van 
de omgeving en alle tijd voor extra vertier. Misschien haalt u thuis de 
fiets zelden uit de schuur, maar wilt u wel een keer zo’n fietsvakantie 
 proberen. 

Onze wandelingen met dit karakter zijn eenvoudig en prima geschikt voor 
beginners. Hier gaat het om ontspanning en recreatie. Met een beetje 
conditie loopt u over vlakke en goed begaanbare paden etappes van 3 á 
4 uur per dag.  

 
  
ACTIEF 
Het dagelijkse ritje naar de bakker doet u normaal gesproken thuis altijd 
met de fiets, wellicht alleen als het droog is, fietsen moet wel leuk zijn. 
Desondanks zijn heuvels of langere stukken op onverharde wegen geen 
probleem voor u, daarnaast zult u zich vanaf het zadel prima amuseren 
door het uitzicht op het mooie landschap om u heen.

Actieve wandelingen vragen niet om speciale vaardigheden, een beetje 
conditie en goede gezondheid zijn voldoende voor de etappes met af en 
toe wat hoogteverschil. Dagelijks wandelt u zo’n 5 uur dus is er voldoen-
de tijd voor ontspanning onderweg.

   
UITDAGEND 
Één fietsvakantie per jaar is voor u heel gewoon. U bent onze typische 
vaste gast die in het weekend regelmatig fietstochten maakt in de 
omgeving. Zo nu en dan een stevige helling of een dag-etappe met een 
heuvelachtig profiel is voor u geen probleem. Maar het moet ook comfor-
tabel gaan, dus er is nog steeds tijd voor de noodzakelijke ontspanning 
onderweg.

Uitdagende wandelingen kenmerken zich door enige hoogteverschillen in 
de route. De paden zijn vaak wandelpaden en minder vaak geasfalteerd 
waarbij u wel wat steviger in uw schoenen moet staan. Ook zult u niet 
teveel last moeten hebben van hoogtevrees. U loopt etappes van 4 tot 
6 uur per dag waarbij zo af en toe een beklimming overwonnen moet 
worden. Met een goede conditie kunt u ook echt genieten van deze 
uitdagende routes.

    
SPORTIEF 
U maakt thuis ook regelmatig langere dagtochten op uw fiets. In plaats 
van met de auto te reizen, fietst u liever naar de naburige stad en u heeft 
een prima conditie. Tijdens het fietsen kan het gebied rustig heuvelachtig 
zijn en zelfs als er verschillende beklimmingen tussen de etappeplaatsen 
zijn, bereikt u uw overnachtingsplaats met een glimlach.

De sportieve wandelingen vallen in de categorie trekking. U wandelt op 
hoogtes tussen 1500 en 2500 meter over (rotsachtige) bergpaden waarbij 
uithoudingsvermogen, geen hoogtevrees en stevig in uw schoenen staan 
tijdens etappes van maximaal 7 uur per dag een must zijn. Overnach-
tingen vinden soms plaats in berghutten dus een goede uitrusting is 
noodzakelijk.

RECREATIEF

ACTIEF

UITDAGEND

SPORTIEF
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ONZE REISDOCUMENTEN
“DE WEG ZELF 
 IS UW BESTEMMING”
Deze wijsheid is toegeschreven aan de oude Chinese 
filosoof Confucius. Maar we gaan nog een klein beetje 
verder: voor ons is alleen de “mooiste weg” uw 
bestemming! Iedereen kan de juiste weg vinden met 
ons reisdocumentatiepakket, met daarin alle nodige 
en nuttige informatie.

Zoals altijd van toepassing op onze reisdocumenten: niet te 
veel en niet te weinig. We hebben heel goed nagedacht over 
welke tourinformatie, kaarten en materialen we aan onze gasten 
beschikbaar willen stellen. Op maat gemaakt voor elke individuele 
tour en daarom soms variabel qua type en omvang, zijn de volgende 
documenten per kamer in het pakket inbegrepen, die u vóór het 
begin van de reis of bij aankomst in het starthotel ontvangt.

GEDETAILLEERDE KAARTEN
Fietskaarten gemaakt in samenwerking met onze partner Esterbauer 
(Bikeline) op schaal 1:75.000.

ROUTEBOEK
Routeboeken met exacte routebeschrijving en diverse tips en 
informatie over de route, cultuur en culinair, altijd aangepast aan de 
behoeften van fietsers.

FIETS-APP
Onze fiets-app biedt een eenvoudige manier om u via uw smart phone 
te orienteren, gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Details zijn 
te vinden op www.activeonholiday.com/fiets-app.

KAARTEN
Stadsplattegronden van vele etappeplaatsen, zo kunt u de juiste 
locatie meteen vinden.

Tijdens het informatiegesprek ter plaatse worden tips voor de 
komende reisdagen gegeven en ontvangt u tevens toeristische 
informatie over de etappes, uw hotelvouchers, overige vouchers, 
treinkaartjes en andere informatie.

Oriëntatie tijdens uw reis is eenvoudig: tijdens de fietstochten helpen 
de stickers met de “E-pijlen” u bij het vinden van de juiste weg, 
als de officiële bewegwijzering niet voldoende is. Voor hulp of voor 
speciale situaties, is onze servicehotline gedurende de hele tour 
bereikbaar. Overigens zijn op aanvraag van alle routes GPS-gegevens 
beschikbaar.

VOOR MEER INFORMATIE EN 
BOEKINGEN GA NAAR:

WWW.ACTIVEONHOLIDAY.COM

Elke dag een beloning!

www.activeonholiday.com

SERVICE
       CHARME HOTELS 

Al onze reizen bestaan uit vele liefdevol geselecteerde elementen. Vooral 
de zorgvuldige hotelkeuze is een sleutel tot een speciale vakantie-er-
varing! Natuurlijk streven we er altijd naar om voor de verschillende 
routes  het juiste hotel, een Gasthof of pension te reserveren die ook de 
gevraagde kwaliteit en sfeer bieden. Op sommige geselecteerde tours 
hebben we nog meer aandacht besteed aan bijzonder comfortabele 
accommodaties op een goede locatie en een bepaalde charme. Bijvoor-
beeld stijlvolle hotels in historische gebouwen of met een aantrekkelijke 
wellness-ruimte. Een speciale flair tilt deze accommodaties altijd boven 
de massa uit. Elke kamer heeft een eigen karakter waardoor deze reis 
een onvergetelijke ervaring wordt.
We presenteren onze vakanties met charme op vele bestemmingen in 
heel Europa, met altijd bijzondere hotels met flair en speciale extra’s.   

Hieronder een overzicht van onze meest populaire reizen met charme!

FIETSREIZEN:
Van Bolzano naar Venetië, pagina 26
Klassiek Toscane, pagina 30
Hoogtepunten van de Provence, pagina 31
Tien meren rondreis vanuit Salzburg, pagina 23
De Moezel op z’n mooist, pagina 15
Klassieke Donautocht, pagina 20

WANDELREIZEN:
Van Königssee naar Chiemsee, pagina 46
Van het Gardameer naar Venetië, pagina 57 
Wandelen in Salzkammergut, pagina 55
Een rondje Madeira, pagina 65 

       OP AVONTUUR MET UW TROUWE    
       VIERVOETER                                                                       

Moeilijk te geloven maar waar, vele honden zijn dol op reizen. En wat 
zeker waar is, iedere hond is gek op een heerlijke wandeling! Dus waar-
om niet deze twee combineren en uw hond meenemen op een heerlijke 
wandelvakantie? Het is een plezier om ze te zien spelen in het water of 
op de uitgestrekte alpenweiden.

Als u uw hond mee wilt nemen op een wandeltocht, hebben wij de juiste 
reizen voor u. De selectie strekt zich uit over heel Europa: Oostenrijk, 
Duitsland, Italië, Zwitserland en nog veel meer bestemmingen zijn ideaal 
om met de hond naartoe te reizen. Niets staat een dierenvakantie- 
ervaring dus in de weg aangezien de routes en de geselecteerde hotels 
‘hond-vriendelijk’ zijn. Geef bij boeking het ras en de grootte door. Even-
tuele extra (schoonmaak)kosten dienen ter plaatse voldaan te worden.

Hieronder een overzicht van onze meest populaire reizen met hond!

Koning Ludwigpad, pagina 45
Op de Moezelsteig en Eifelsteig, pagina 50
Rheinsteig, pagina 47
Vergezichten Kitzbüheler Alpen, pagina 54
Wandelen in Salzkammergut, pagina 55
Wachau Werelderfgoed-route, pagina 52
Wijnbergen en toppen van de Vogezen, pagina 61

WANDELEN
MET DE HOND

WANDELEN
MET CHARME
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Met onze jarenlange ervaring als organisator 
van fietsreizen bieden wij u eersteklas kwaliteit 
als het gaat om vakanties. Wij weten als geen 
ander wat belangrijk is tijdens een fietsvakantie 
en onderscheiden ons daarmee van de massa.             
Voor onze gasten zetten wij graag die extra stap die 
nodig is voor een onvergetelijke vakantie!

Uitgebreid advies
Wij adviseren u graag bij het uitkiezen van de juiste reis. Onze 
medewerkers hebben veel ervaring op het gebied van actieve vakanties 
en kennen veel routes persoonlijk. Zij horen graag uw wensen.

Perfect georganiseerd van A tot Z
Wij ontzorgen, onze gasten genieten, dat is ons uitgangspunt. De 
reizen zijn compleet georganiseerd: bij bijna alle reizen krijgt u een 
persoonlijk welkomstgesprek, betrouwbare bagagetransfers, zeer 
uitgebreide reispapieren inclusief routebeschrijvingen en kaarten en 
een Service Hotline bij vragen en/of problemen.

Bagagetransfers
Genieten tot in de perfectie! Uw bagage hoeft u niet mee te slepen 
op de fiets, maar wordt door ons van hotel naar hotel gebracht.       
’s Morgens slechts met lichte rugtas op pad en ’s avonds staat uw 
bagage weer klaar bij het volgende onderkomen.

Uitgebreide reisbescheiden
Alle gasten ontvangen van ons een uitgebreid pakket met informatie. 
Hierin o.a. de kaarten van uw routes, diverse vouchers en complete 
routebeschrijvingen. Maar ook tips en informatie over cultuur, 
culinaire hoogtepunten, land en gewoontes afgestemd op uw route. 

De mooiste routes
Wij investeren veel tijd en geld in de uitwerking van de routes 
die ook jaarlijks worden gecontroleerd op juistheid en eventuele 
wijzigingen. Ook worden jaarlijks nieuwe varianten ontwikkeld om 

nog meer te zien en te beleven van de bestemming. De routes zijn 
meestal met herkenbare stickers als bewegwijzering uitgezet om het 
voor u nog eenvoudiger te maken.

Speciaal geselecteerde accommodaties
Aan het einde van een actieve dag wilt u kunnen relaxen en 
ontspannen. Daarom hebben wij zorgvuldig de hotels geselecteerd die 
gericht zijn op actieve vakantiegangers en de faciliteiten hebben om 
’s avonds heerlijk te relaxen. Bij veel reizen kunt u ook nog kiezen uit 
verschillende hotel categorieën, van charmant pension tot luxe hotel. 
Voor een ieder wat wils!

Aanspreekpunt tijdens de gehele reis
Welke vragen of problemen tijdens uw vakantie ook naar voren 
komen, ons team is altijd met raad en daad ter plaatse om u te 
helpen met de juiste tip of oplossing.

WIJ ZIJN VOOR U TER PLAATSE, 
ONZE REISLEIDING DOOR HEEL EUROPA!

Onze reisleiders ter plaatse bekommeren zich dagelijks om het 
welzijn van onze gasten. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt ter plaatse 
en kennen het land en de mensen als geen ander. Hun belangrijkste 
taak is u een onbezorgde vakantie te bezorgen.

 Persoonlijke begroeting

  Persoonlijke overhandiging van huurfietsen

 Persoonlijke bereikbaarheid

 Persoonlijke bagagetransfers

 Persoonlijke transfers

Onze tourfietsen
Jarenlange ervaring en voortdurende ontwik keling zit in onze fietsen, 
waarbij altijd zorgvuldig wordt omgegaan met de wensen en eisen 
van onze gasten. Het resultaat is een solide, soepel lopende en 
reisklare fiets die we met een gerust geweten kunnen aanbevelen. Met 
moderne V-remmen, aluminium holle velgen en topbanden, is hij zeer 
geschikt voor iedere route en elk wegdek. Het hart van de fiets is een 
modern, hoogwaardig aluminium frame. Een alledaagse uitrusting met 
verlichtingssysteem, bagagedrager, spatborden en een comfortabel 
zadel garanderen zorgeloos fietsplezier.

  Zadel van Selle Royal

De zadels worden vervaardigd volgens strikte criteria op het gebied van 
kwaliteit, functionaliteit en een hoge mate van comfort. Het exclusieve 
gebruik van hoogwaardige materialen zorgt voor een hoog niveau van 
veiligheid en rijplezier. Vooral bij fietszadels is comfort van groot be lang. 
U bent ook van harte welkom om uw eigen zadel (incl. adapter) mee te 
nemen voor de reis (zadelpen diameter van 27,2 tot 31,4 mm), we helpen 
u natuurlijk graag met de installatie.

  Versnellingen van Shimano

De fietsen met 7-versnellingen maken gebruik van de Shimano NEXUS 
naafversnelling. Er kan op ieder moment geschakeld worden, zowel bij 
stilstand als tijdens het fietsen.

Op de 21-versnellingen fietsen zorgt de Shima no ALIVIO- schakeling 
voor een soe pele versnelling. Accelererend, robuust en gebruiks-
vriendelijk zijn de kenmerken van dit beproefde systeem. 

Onze elektrische fietsen
Kom met een glimlach over elke berg! Met onze elektrische fietsen 
bent u volledig mobiel en kunt u van elke fietstocht genieten, zelfs 
als uw benen er even geen zin meer in hebben. De unisex-fietsen zijn 
comfortabel voor zowel mannen als vrouwen. Er is geen rijbewijs nodig 
en de elektrische fiets kan u maximaal 25 km per uur ondersteunen. 
Belangrijk: zonder trappen heeft u geen actieve ondersteuning! De 
bediening zelf is eenvoudig en de e-bike is na een korte uitleg door 
iedereen gemakkelijk te besturen.

Onze e-bikes worden dus ondersteunend aangedreven door een 
elektromotor. De motor is als een zogenaamde midden-motor in de 
trapas gemonteerd. De stroomtoevoer naar de elektromotor wordt 
verzorgd door een ver wijder bare accu met een bereik van 120 tot 180 
kilometer.

  Onze elektrische fiets is een Pedelec!

De Pedelec is een elektrische fiets waarbij de elektrische ondersteuning 
alleen toegankelijk is door zelf op de pedalen te trappen. Samengesteld 
op basis van KTM-fietsen, en daar waar nodig aangepast naar onze 
wensen, zijn de fietsen van hoogwaardige kwaliteit. De midden-motor 
maakt de fiets eenvoudig te hanteren, omdat het zorgt voor een betere 
gewichtsverdeling en een lager zwaartepunt. Het totale gewicht is 
slechts rond 23 kilogram. Een LCD-display, de fietscomputer en de 
stroomverbruikindicator zorgen voor echt gebruiksgemak. De fietsen 
hebben 28 inch wielen, drie ondersteuningsmodi en de 8-speed naaf-
versnelling zorgt voor maximaal rijplezier. De accessoires zijn hetzelfde 
als bij onze toerfietsen!

www.activeonholiday.com

PERFECT 
GEORGANISEERDE 
FIETSREIZEN

DEGELIJKE KWALITEIT MET HET 
BESTE COMFORT

Een goede fiets is een van de belangrijkste 
voorwaarden voor een succesvolle fietstocht. Daarom 
vertrouwen we op solide kwaliteit van alle onderdelen 

en van de productie, gebaseerd op de bewezen 
kwaliteit van KTM-fietsen en geperfectioneerd door 

onze ‘meester Jaceck Szczurek’, een voormalig 
wielrenner en professionele fietser. Dus we garanderen 
de beste kwaliteit, het grootste comfort en natuurlijk 

uw veiligheid op wegen en fietspaden!

ONZE FIETSEN 
EN E-BIKES



RONDOM HET IJSSELMEER
HANZESTEDEN, DROOMHAVENS EN DE ZUIDERZEE

Via de oude Zuiderzee dijken door nationale parken met soms zeldzame dieren 

en planten, door pittoreske vissersdorpjes en vestingsteden die glorieuze tijden 

hebben meegemaakt als handelsmetropolen. Een must voor de echte Hollandse 

fietsliefhebber!

De hoogtepunten in één oogopslag
• Nationaal Park Weerribben-Wieden

• Vestingsteden 

• Amsterdamse grachten en Volendamse dijk

Programma
Dag 1: Aankomst in Harderwijk

Dag 2: Harderwijk – Bussum / Naarden ca. 55 km

Dag 3: Bussum / Naarden – Amsterdam ca. 30 km

Dag 4: Amsterdam – Volendam ca. 30 km

Dag 5: Volendam – Enkhuizen ca. 45 km

Dag 6: Enkhuizen – Lemmer ca. 40 km

Dag 7: Lemmer – Kampen ca. 48-68 km

Dag 8: Kampen – Harderwijk ca. 45 km

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 295 km
Afstand v.a. Utrecht: 55 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 645,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Service-Hotline

www.activeonholiday.com

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

VELUWE STERREIS
NATUUR, KUNST EN CULTUUR!

Vanuit het sfeervolle Westcord hotel de Veluwe**** ontdekt u de Veluwse 

bossen, heidevelden, vennetjes en hun bewoners als edelherten en 

everzwijnen. Deze fietsvakantie voor levensgenieters brengt u naar historische 

steden waar u zich kunt onderdompelen in kunst en cultuur en waarbij de 

regionale culinaire verrassingen u dagelijks verwennen.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Nationaal Park de Hoge Veluwe en Kröller Müller Museum

• Hanzestad Harderwijk met het palingmuseum

• Welkomstdiner inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in Garderen

Dag 2: Dagtocht Harderwijk ca. 52 km

Dag 3: Dagtocht Amersfoort ca. 52-67 km

Dag 4: Dagtocht Nationaal Park de Hoge Veluwe ca. 50 km

Dag 5: Dagtocht Apeldoorn ca. 50 km

Dag 6: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 6 dagen
Fietsafstand: 220 km
Afstand v.a. Utrecht: 50 km
Reisperiode: april-september

Boeken vanaf € 429,00 p.p. 

Inbegrepen
• 5 overnachtingen inclusief ontbijt
• Welkomstdiner
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.
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OSTFRIESLAND EN GRONINGEN
VEENROUTE DOOR DUITSLAND EN NEDERLAND

De Duitse regio Ostfriesland aan de Noordzee is weids en aantrekkelijk, de 

‘Veenroute’ vertelt de geschiedenis van de kolonisatie van de veengebieden in 

Ostfriesland. U fietst langs de voormalige vaarwegen door een charmant weids 

landschap van ophaalbruggen, veendorpen en schilderachtige havenstadjes.  

De hoogtepunten in één oogopslag
• Scheepswerf in Papenburg

• Studentenstad Groningen

• Openluchtmuseum Fort Boutange

Programma
Dag 1: Aankomst in Emden

Dag 2: Emden – Leer ca. 35 km

Dag 3: Leer – Papenburg ca. 35 km

Dag 4: Papenburg – Stadskanaal ca. 55 km

Dag 5: Stadskanaal – Groningen ca. 45 km

Dag 6: Groningen – Delfzijl ca. 60 km

Dag 7: Delfzijl – Emden ca. 50 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 280 km
Afstand v.a. Arnhem: 260 km
Reisperiode: april-september

Boeken vanaf € 645,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  Eigen bewegwijzering op de route
•  GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

www.activeonholiday.com

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

BIER EN WIJN LANGS 
DE MAIN
MAIN-RADWEG VOOR GENIETERS

Tijdens deze delicatessen fietsreis langs de Main ontdekt en proeft u de Beierse 

bier-regio Bierfranken en wijn-regio Weinfranken. U fiets door hopvelden, 

vakwerkstadjes en wijnranken afgewisseld met historische Beierse steden.   

De hoogtepunten in één oogopslag
• Bamberg, keizer- en bisschopsstad gebouwd op zeven heuvelen

• Bier- en wijnproeverij inclusief

• U overnacht bij wijnboeren en een brouwerijherberg

Programma
Dag 1: Aankomst in Memmelsdorf bij Bamberg

Dag 2: Memmelsdorf – Hassfurt ca. 40-50 km

Dag 3: Hassfurt – Sommerach ca. 55 km

Dag 4: Sommerach – Sommerhausen ca. 40 km

Dag 5: Sommerhausen – Thüngersheim ca. 35 km

Dag 6: Thüngersheim – Marktheidenfeld ca. 65 km

Dag 7: Marktheidenfeld – Würzburg ca. 40 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 285 km
Afstand v.a. Arnhem: 545 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 549,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Biercocktail bij aankomst
• Wijnproeverij in Sommerach
• Brückenshoppen in Würzburg (0,25l wijn)
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.
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De omgeving van Berlijn is rijk aan bossen en wordt gekenmerkt door vele 

meren. Picknicken aan het water wisselt u af met het ontdekken van Potsdam 

en Berlijn ontdekken, twee steden met een interessante geschiedenis en 

beroemde gebouwen uit heden en verleden. U fietst door charmante plaatsjes 

en langs getuigenissen van de donkere dagen zoals het Sachsenhausen 

Museum, een reis met vele facetten. 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Postdam, met paleis Sansscouci (UNESCO Werelderfgoed)

• Oranienburg, met Museum KZ Sachsenhausen

• Berlijn, met Brandenburger Tor en de Berlijnse Muur

Programma
Dag 1: Aankomst Berlijn

Dag 2: Berlijn – Potsdam ca. 40 km

Dag 3: Potsdam – Brandenburg aan de Havel ca. 55 km

Dag 4: Brandenburg aan de Havel – Groot Behnitz ca. 45 km

Dag 5: Groot Behnitz – Oranienburg ca. 60 km

Dag 6: Oranienburg – Berlijn ca. 65 km

Dag 7: Berlijn

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 265 km
Afstand v.a. Arnhem: 595 km
Reisperiode: april-september

Boeken vanaf € 615,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  Eigen bewegwijzering op de route
•  GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

DE MEREN VAN BERLIJN
DE VELE FACETTEN RONDOM DE HOOFDSTAD

www.activeonholiday.com
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Talrijke wijngaarden aan beide kanten van de Moezel en adembenemende 

landschappen zullen u constant vergezellen tijdens deze bijzonder plezierige 

fietstocht. U overnacht in Charme hotels, prachtige 4**** hotels en Gasthöfe 

op bijzondere locaties of met bijzondere en/of exclusieve extra’s zoals een spa 

of wijnkelder.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Trier, met de Porta Nigra

• Neumagen-Dhron, het oudste wijnstadje van Duitsland

• Kasteel Eltz, één van de mooiste en best bewaarde kastelen in Duitsland

Programma
Dag 1: Aankomst in Trier

Dag 2: Trier – Mülheim ca. 55 km

Dag 3: Mülheim – Traben-Trarbach ca. 30 km

Dag 4: Traben-Trarbach – Cochem ca. 55 km

Dag 5: Cochem – Koblenz ca. 50 km

Dag 6: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 6 dagen
Fietsafstand: 190 km
Afstand v.a. Arnhem: 320 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 649,00 p.p. 

Inbegrepen
• 5 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

DE MOEZEL OP ZIJN 
MOOIST!
GENIETEN TUSSEN TRIER EN KOBLENZ



MERENTOCHT VANUIT 
MÜNCHEN
DE ISAR-FIETSROUTE EN BEIERSE MEREN
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IMPRESSIES VAN DE CHIEMSEE
BEIERS GELUK TUSSEN BERGEN EN MEREN

www.activeonholiday.com
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Een fietsvakantie aan de Chiemsee biedt alles wat het hart van een fietser 

begeert. Idyllische routes, historische steden als Wasserburg en een fantastisch 

uitzicht op de Alpen. De Beierse gastvrijheid en culinaire lekkernijen maken 

van deze fietsvakantie een traktatie voor zowel gepassioneerde fietsers als 

beginners.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Eggstätter Seenplatte, Beierse uitlopers van de Alpen

• Chiemsee-eilanden ‚Herren’ und ‚Frauen-insel‘

• Gotische stadje Wasserburg

Programma
Dag 1: Aankomst in Rosenheim 

Dag 2: Rosenheim – Wasserburg ca. 35 km 

Dag 3: Wasserburg – Trostberg/Altenmarkt ca. 40 km 

Dag 4: Trostberg/Altenmarkt – Chiemsee ca. 40 km 

Dag 5: De Chiemsee ca. 60 km

Dag 6: Chiemsee – Rosenheim ca. 40 km 

Dag 7: Terugreis of verlenging 

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 7 dagen
Fietsafstand: 215 km
Afstand v.a. Arnhem: 790 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 589,00 p.p. 

Inbegrepen
•  6 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  Eigen bewegwijzering op de route
•  GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Bij deze fietstocht draait alles om natuur, cultuur en de stad München 

met zijn vele bezienswaardigheden. Fiets door het voormalige koninklijke 

jachtgebied van het Forstenrieder Park en proef de hartige delicatessen en 

bierspecialiteiten. Geniet van het adembenemende berglandschap, zoals de 

Ammergauer Alpen en de Zugspitze.    

De hoogtepunten in één oogopslag
• Murnauer Moos, grootste heidegebied van Midden-Europa

• Bad Tölz met haar versierde herenhuizen

• Traditioneel Weißwurst-ontbijt inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in München

Dag 2: München – Murnau am Staffelsee ca. 65 km

Dag 3: Murnau – Garmisch Partenkirchen ca. 40 km

Dag 4: Garmisch Partenkirchen – Mittenwald – Wallgau ca. 45 km

Dag 5: Wallgau – Bad Tölz ca. 50 km

Dag 6: Bad Tölz – Tegernsee – Bad Tölz ca. 45 km

Dag 7: Bad Tölz – München ca. 60 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 305 km
Afstand v.a. Arnhem: 725 km
Reisperiode: april-september

Boeken vanaf € 799,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• 1x Weißwurst-ontbijt
• Treinkaartje Garmisch – Scharnitz
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



RIJN-FIETSROUTE VAN 
STRAATSBURG NAAR 
MAINZ
RIJKE CULTUUR EN RIESLING WIJN

1919

BODENSEE OP ZIJN BEST!
DE ZWABISCHE ZEE, DE ZIEL VAN EUROPA

www.activeonholiday.com
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Een echte klassieker! Een idyllische streek met kastelen en fruitboomgaarden, 

het glinsterende water en het machtige silhouet van de Alpen. De drie 

verschillende landen waaraan de Bodensee grenst zorgen voor een unieke 

ambiance van verschillende culturen. 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Rheinfall, de grootste waterval van Europa inclusief boottocht

• Friedrichshafen, met het Zeppelin museum

• Arbon, twee paaldorpen met prehistorische paalbouwwerken 

Programma
Dag 1: Individuele reis naar Konstanz 

Dag 2: Konstanz – Überlingen ca. 50 km 

Dag 3: Überlingen – Kressbronn / Nonnenhorn ca. 50 km 

Dag 4: Kressbronn – Höchst / Rorschach ca. 40-50 km 

Dag 5: Höchst – Konstanz ca. 60 km 

Dag 6: Konstanz – Schaffhausen ca. 50 km 

Dag 7: Schaffhausen – Rheinfall – Konstanz ca. 55 km + boottocht 

Dag 8: Terugreis of verlenging 

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 290-305 km
Afstand v.a. Arnhem: 675 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 579,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Entree Rosgartenmuseum in Konstanz 
• Boottocht naar de Rheinfall
• Boottocht Gaienhofen – Reichenau 
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

De Rheinradweg, een vlakke fietsroute langs de Rijn door steden de 

Straatsburg, Heidelberg, Worms, Mainz. De Riesling wijngaarden verleiden u 

zeker tot wat extra stops onderweg, een fietsreis voor genieters!   

De hoogtepunten in één oogopslag
• Nierstein am Rhein, proeft u hier de beste Riesling wijn

• Straatsburg, hoofdstad van de Elzas

• Speyer, met zijn indrukwekkende kathedraal

Programma
Dag 1: Aankomst in Straatsburg

Dag 2: Straatsburg – Rastatt ca. 65 km

Dag 3: Rastatt – Germersheim ca. 60 km

Dag 4: Germersheim – Heidelberg ca. 50 km

Dag 5: Heidelberg – Worms ca. 45 km

Dag 6: Worms – Nierstein ca. 55 km

Dag 7: Nierstein – Mainz ca. 20 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 295 km
Afstand v.a. Arnhem: 525 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 689,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



KLASSIEKE DONAU-ROUTE
VOLOP GENIETEN TUSSEN PASSAU EN WENEN
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ADEMLOOS GENIETEN 
LANGS DE INN
VAN ST. MORITZ NAAR INNSBRUCK
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Iedereen die geïnteresseerd is in een afwisselende fietsvakantie door het mooie 

Oostenrijk heeft deze fietstocht op zijn bucketlist staan. De Donau-fietsroute is 

perfect voor een ontspannen fietsvakantie en wordt beschouwd als de meest 

populaire fietsroute van Europa, geschikt voor beginners en gevorderden!

De hoogtepunten in één oogopslag
• Wijnproeverij in De Wachau inclusief

• Abdij van Melk

• Wenen, proef de bekende Sachertorte 

Programma
Dag 1: Aankomst in Passau

Dag 2: Passau – Donaubocht ca. 40-55 km

Dag 3: Donaubocht – Linz ca. 55 km

Dag 4: Linz – Grein ca. 55 km

Dag 5: Grein – Wachau ca. 50-60 km

Dag 6: Wachau – Krems ca. 40-60 km

Dag 7: Krems – Wenen ca. 45-65 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen 
Fietsafstand: ca. 315 km
Afstand v.a. Arnhem: 775 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 529,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Overtocht Au-Schlögen 
• Wijnproeverij in de Wachau
• Donaucard in Oberösterreich
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Zwitserland en Oostenrijk zijn een droomteam als het gaat om panoramische 

fietsvakanties. Bergpanorama’s worden afgewisseld met de weelderige 

bossen van het Zwitserse Nationale Park maar ook het culturele aanbod is 

indrukwekkend tijdens deze reis.    

De hoogtepunten in één oogopslag
• Engadin, één van de diepste bergdalen van de Alpen

• Glamoureuze St. Moritz en de oorsprong van de Inn

• Innsbruck, met het Gouden Dak

Programma
Dag 1: Aankomst in St. Moritz

Dag 2: Dagtocht St. Moritz

Dag 3: St. Moritz – Zernez ca. 40 km

Dag 4: Zernez – Scuol ca. 35 km

Dag 5: Scuol – Ried / Prutz ca. 55 km

Dag 6: Ried / Prutz – Imst ca. 40 km

Dag 7: Imst – Innsbruck ca. 65 km

Dag 8: Terugreis of verlenging 

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 230 km
Afstand v.a. Arnhem: 890 km
Reisperiode: mei-september

Boeken vanaf € 989,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



TIEN MEREN RONDREIS 
VANUIT SALZBURG
SALZKAMMERGUT MET AL HAAR CHARME
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DRIE MEREN, VIER LANDEN
DE BODENSEE, ZÜRICHSEE EN WALENSEE

www.activeonholiday.com
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Van de mediterrane flair van de Bodensee tot de hoge bergen, deze Zwitserse 

merenroute strekt zich uit over Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein en 

Oostenrijk. Ontdek de Rheinfall tijdens een spannende boottocht, leer de 

kosmopolitische stad Zürich kennen, proef heerlijke wijnen in het Rijndal en 

ontdek de romantische sfeer van Liechtenstein. 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Rheinfall, boottocht naar de waterval inclusief

• Vorstendom Liechtenstein

• Zürich, met het chocolademuseum The Lindt

Programma
Dag 1: Aankomst in Konstanz

Dag 2: Konstanz – Schaffhausen ca. 50 km

Dag 3: Schaffhausen – Zürich ca. 65 km

Dag 4: Zürich – Lachen ca. 40 km

Dag 5: Lachen – Walenstadt ca. 30 km + boottocht

Dag 6: Walenstadt – Feldkirch ca. 55 km

Dag 7: Feldkirch – St. Gallen ca. 45 km + treinreis

Dag 8: St. Gallen – Konstanz ca. 45 km

Dag 9: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 9 dagen
Fietsafstand: 330 km
Afstand v.a. Arnhem: 675 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 949,00 p.p. 

Inbegrepen
• 8 overnachtingen inclusief ontbijt
• Entree Rosgartenmuseum 
• Boottocht Weesen-Walenstadt 
• Treinreis Altstätten-Gais 
• Boottocht naar de Rheinfall
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Mondsee, Attersee, Traunsee, Wolfgangsee, Wallersee, Trumer-meren en 

nog veel meer! Het bekende merengebied in Salzkammergut is bijzonder 

populair vanwege zijn natuurlijke en culturele diversiteit. Omdat elk meer zijn 

eigen verhaal vertelt: van keizerin Sisi tot de familie Von Trapp, lees een paar 

anekdotes over beroemde Oostenrijkse persoonlijkheden en beleef ze zelf!    

De hoogtepunten in één oogopslag
• Schafberg, met de tandradbaan de berg op voor een panoramisch uitzicht

• Kaiservilla Bad Ischl, het zomerverblijf van keizerin Sissi

• Oberndorf, geboorteplaats van het kerstlied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’

Programma
Dag 1: Aankomst Salzburg 

Dag 2: Salzburg – Trumer Seen/Wallersee ca. 45-55 km

Dag 3: Trumer Seen/Wallersee – Mondsee ca. 50 km

Dag 4: Mondsee – Attersee – Traunsee ca. 50-80 km

Dag 5: Traunsee – Hallstätter See – Bad Goisern ca. 20-35 km

Dag 6: Bad Goisern – Wolfgangsee ca. 35 km

Dag 7: Wolfgangsee – Salzburg ca. 45-55 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 265 km
Afstand v.a. Arnhem: 875 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 729,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Boottocht over de Attersee (01.07-31.08)
•  Treinreis Traunsee-Hallstätter See 
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  Eigen bewegwijzering op de route
•  GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.
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VAN WENEN NAAR 
BOEDAPEST 
DRIE LANDEN, ÉÉN FIETSTOCHT!
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VAN ZUID-TIROL NAAR HET GARDAMEER
VIA DE ETSCH-RADWEG VANAF DE RESCHENSEE
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Mediterrane landschappen, prachtige culturele hotspots en culinaire 

hoogtepunten, dit alles wacht op u tijdens de fietstocht van de Reschensee 

naar het Gardameer. Vanuit de Alpen fietst u bergafwaarts via betoverende 

bergpanorama’s het zonnige Italië in langs Merano, Bolzano en Trento. Fijne 

wijnen, traditionele Italiaanse gerechten en smakelijke antipasti begeleiden uw 

fietstocht met culinaire hoogstandjes.

De hoogtepunten in één oogopslag
• De Reschensee, met zijn verzonken kerk

• ‘Ötzi’, de ijs-mummie in het museum van Bolzano

• Pistache-ijs eten in Mori inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in Reschen 

Dag 2: Reschen – Silandro ca. 45 km

Dag 3: Silandro – Merano ca. 40 km

Dag 4: Merano – Bolzano ca. 30-45 km

Dag 5: Bolzano – Auer ca. 30 km

Dag 6: Auer – Trente ca. 45 km

Dag 7: Trente – Torbole of Riva ca. 50 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Drie landen, één fietstocht! In Wenen, de Stad van de Wals, begint de 

dromerige fietstocht van Oostenrijk via Slowakije naar Hongarije. Door 

ongerepte natuur en adembenemende cultuur fietst u van het ene hoogtepunt 

naar het andere. Beleef de route Esztergom-Visegrád vanaf het water met de 

boottocht die inclusief is. Of het nu gaat om het onvergelijkbare landschap, de 

lokale cultuur of het culinaire genot, elke regio heeft zijn eigen charme! 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Keizerlijke stad Wenen

• Mosonmagyaróvár, de stad met 17 bruggen

• Esztergom, het Rome van Hongarije

Programma
Dag 1: Aankomst in Wenen

Dag 2: Wenen – Bratislava ca. 70 km

Dag 3: Bratislava – Mosonmagyaróvár ca. 45 km

Dag 4: Mosonmagyaróvár – Györ ca. 40 km

Dag 5: Györ – Komárom ca. 55 km

Dag 6: Komárom – Visegrád ca. 55 km + boottocht

Dag 7: Visegrád – Budapest ca. 55 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 320 km
Afstand v.a. Arnhem: 1128 km
Reisperiode: april-september

Boeken vanaf € 579,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Boottocht Esztergom-Visegrád
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 250 km
Afstand v.a. Arnhem: 850 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 799,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Pistache-ijsje bij het Gardameer
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline
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VAN VENETIË NAAR 
FLORENCE
FLAMINGO’S, MOZAÏEKEN EN DE PONTE VECCHIO
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VAN BOLZANO NAAR VENETIË
WIJN, PALEIZEN EN GONDELS
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Charmante valleien en betoverende steden, berglandschappen en natuurlijk: de 

Canal Grande. De route voert langs prachtige wijngaarden en pittoreske cultuur-

steden. Een glas rode wijn, antipasti en Italiaanse tiramisu brengen het culinaire 

genot tot leven tijdens de welverdiende pauzes tijdens uw fietstocht door Zuid-

Tirol naar de Adriatische Zee. Het motto van deze route is: “Beleef en geniet”.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Gardameer vanaf het water, boottocht inclusief

• Grappa-proeverij in Venetië

• Verona, met Shakespeare’s Romeo en Julia

Programma
Dag 1: Aankomst in Bolzano

Dag 2: Bolzano – Trente ca. 70 km

Dag 3: Trente – Gardameer ca. 50 km + boottocht

Dag 4: Gardameer – Verona ca. 50 km

Dag 5: Verona – Vicenza ca. 70 km

Dag 6: Vicenza – Abano Terme/Padua ca. 55 km

Dag 7: Abano Terme/Padua – Venetie/Mestre ca. 40 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 335 km
Afstand v.a. Arnhem: 939 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 729,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Boottocht Gardameer 
• 1x Pistache ijs bij het Gardameer
• 1x kleine Grappa-proeverij 
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Italië, het land van La Dolce Vita! Een van de mooiste landen van Europa, een 

veelzijdige bestemming waar uw smaakpapillen overuren maken. Toscane is 

één groot openluchtmuseum, met schitterend gelegen middeleeuwse stadjes, 

een enorme rijkdom aan kunstschatten en heuvels vol groene cipressen, 

olijfbomen, wijnranken en zonnebloemen.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Grappa proeverij inclusief

• Natuurpark Delta del Po

• Florence, met zijn Duomo, Ponte Vecchio en pallazzo’s

Programma
Dag 1: Aankomst in Venetië/Mestre

Dag 2: Mestre/Venetië – Chioggia/Sottomarina ca. 35 km

Dag 3: Chioggia/Sottomarina – Adria ca. 50 km

Dag 4: Adria – Comacchio ca. 65 km

Dag 5: Comacchio – Ravenna ca. 65 km

Dag 6: Ravenna – Brisighella ca. 55 km

Dag 7: Brisighella – Florence ca. 35 km + treinreis

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 305 km
Afstand v.a. Arnhem: 1175 km
Reisperiode: maart-september

Boeken vanaf € 899,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Venetië Travelcard (24 uur) 
• Grappa-proeverij in Venetië
• Treinreis Brisighella-Borgo San Lorenzo 
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.
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PIEMONTE VOOR 
GENIETERS
TRUFFELS, WIJN EN CHOCOLADE

GARDAMEER STERREIS
ONTDEKKINGSTOCHT ROND HET MEER VANUIT ÉÉN HOTEL
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Tijdens de dagelijkse fietstochten wordt u beloond met een indrukwekkend 

uitzicht op het Gardameer, maar ook van de omgeving is veel te zien en te 

proeven! Maak een tocht langs de specialiteiten van de regio, vis specialiteiten, 

olijfolie, pistache-ijs en mis zeker een van de vele wijnproeverijen niet.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Verona, de stad van Romeo en Julia en de opera

• Genieten van een pistache-ijsje, inclusief

• Bardolino wijngebied

Programma
Dag 1: Aankomst Sirmione of Desenzano

Dag 2: Dagtocht naar Trente ca. 50 km + boottocht

Dag 3: Dagtocht naar Verona ca. 55 km

Dag 4: Dagtocht naar Mantua ca. 65 km

Dag 5: Dagtocht door de geschiedenis van Italië ca. 50 km

Dag 6: Dagtocht naar Brescia ca. 60 km

Dag 7: Terugreis of verlenging 

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 7 dagen
Fietsafstand: 280 km
Afstand v.a. Arnhem: 1100 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 739,00 p.p. 

Inbegrepen
• 6 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bustransfer Gardameer-Trente 
•  Treinritten Brescia-Gardameer, Mantua-

Gardameer en Gardameer-Verona 
• Boottocht over Gardameer
• 1 x Pistache-ijs bij het Gardameer
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Dompel u onder in een overvloed aan gastronomische verwen-momenten, 

Italiaanse lekkernijen wachten op u tijdens de fietstocht door Piemonte. 

Geurige, witte truffels van Alba, sprankelende Asti Spumante of verleidelijke 

chocolade van Ferrero, wat wil uw gastronomisch hart nog meer?!

De hoogtepunten in één oogopslag
• Drie culinaire diners en overnachting in Agriturismo inclusief

• Asti, stad en wijngebied beroemd om de mousserende wijn

• Turijn, met zijn vele delicatessenwinkels een walhalla voor genieters 

Programma
Dag 1: Aankomst in Turijn

Dag 2: Turijn – Capriglio ca. 35 km + transfer

Dag 3: Capriglio – Asti ca. 35 km

Dag 4: Asti – Canelli ca. 35 km

Dag 5: Canelli – Alba ca. 40 km

Dag 6: Alba – Montafia ca. 45 km

Dag 7: Montafia – Turijn ca. 50 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 240 km
Afstand v.a. Arnhem: 1050 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 839,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Drie culinaire diners in Agriturismo
• Transfer naar Superga
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.
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Olijfgaarden, cipressen, dromerige landschappen en wijnranken, zover het 

uitzicht reikt. De rondreis door Toscane laat uw hart sneller kloppen. Kleine 

steden, traditionele verhalen, Toscaanse architectuur, bekende kunstenaars en 

adembenemende natuur maken de fietstocht langs de pittoreske heuvels tot 

een onvergetelijke vakantie.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Vinci, met het museum van Leonardo da Vinci

• Pisa, met zijn scheve toren

• Castellina, wijndorp van de wereldberoemde “Chianti Classico” 

Programma
Dag 1: Aankomst Montecatini Terme

Dag 2: Dagtocht Vinci ca. 55 km 

Dag 3: Montecatini Terme – Pisa ca. 40-90 km

Dag 4: Pisa – Casciana Terme ca. 50 km

Dag 5: Casciana Terme – San Gimignano ca. 55 km

Dag 6: San Gimignano – Sienna ca. 50 km

Dag 7: Sienna – Florence ca. 50 km + transfer

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 sportief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 300-350 km
Afstand v.a. Arnhem: 1285 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 799,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bustocht Greve-Florence
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Een fietsvakantie in de Provence en Camargue is een vakantie voor alle 

zintuigen! Intens violet van lavendel velden en het felrood van de tomaten, 

de Provence is een ware explosie van kleuren. Maar ook uw smaak komt niets 

tekort met de bouillabaisse, ratatouille en krokant gebakken vis.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Camargue, de Rhônedelta met de roze flamingo’s en witte paarden

• Lavendelvelden, het prentenboeklandschap Provence

• Les Baux de Provence, een van de mooiste dorpen van Frankrijk

Programma
Dag 1: Aankomst Orange

Dag 2: Orange – Châteauneuf-du-Pape – Avignon ca. 50 km

Dag 3: Avignon – St. Rémy – Arles ca. 55 km

Dag 4: Arles – Camargue – Arles ca. 45 km

Dag 5: Arles – Nîmes ca. 50 km

Dag 6: Nîmes – Pont du Gard – Uzès ca. 50 km

Dag 7: Uzès – Orange ca. 55 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 305 km
Afstand v.a. Arnhem: 1085 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 789,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



FOTOBOEK VAN DE ELZAS 
WIJNBERGEN EN ROMANTIEK
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KASTELEN VAN DE 
LOIRE
DE KONINKLIJKE ROUTE
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Van zo’n fietstocht door de wijngaarden krijg je honger en dorst! Het is dus 

maar goed dat deze fietsvakantie door de regio Elzas leidt waar culinair 

genieten met hoofdletters wordt geschreven! De achtdaagse tocht door het 

idyllische cultuurland kenmerkt zich door een ontspannen manier van leven, 

prachtige uitzichten over de Rijn en natuurlijk wijn en gastronomie. 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Cuisine d Àlsace, de keuken van de Elzas is een culinaire beleving

• Colmar, authentiek Frans kunst stadje uit de 15e en 16e eeuw

•  Weinstrasse, wijnroute langs de Rijn met beroemde wijndorpen en proeverijen

Programma
Dag 1: Aankomst in Straatsburg

Dag 2: Straatsburg – Sélestat ca. 25-55 km

Dag 3: Sélestat – Colmar ca. 40-70 km

Dag 4: Colmar – Mulhouse ca. 65 km

Dag 5: Mulhouse – Guebwiller ca. 35 km

Dag 6: Guebwiller – Riquewihr, ca. 50 km

Dag 7: Riquewihr – Obernai ca. 50 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 330 km
Afstand v.a. Arnhem: 530 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 699,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

De kastelen van Langeais, Ussé, Villandry en Azay-le-Rideau vormen de 

droomroute “Kastelen van de Loire”. Bezoek deze historische kastelen, geniet 

van het Franse culinaire leven en fiets door een indrukwekkend landschap voor 

een onvergetelijke ervaring. 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Ussé Castle, het kasteel van Doornroosje in Chinon

• Kunstenaarsdorp Crissay, één van de mooiste dorpen van Frankrijk

• Chambord, het grootste en mooiste kasteel van de Loire

Programma
Dag 1: Individuele reis naar Tours

Dag 2: Tours – Chinon ca. 60 km 

Dag 3: Chinon – Fontevraud l’Abbaye – Chinon ca. 55 km

Dag 4: Chinon – Azay-le-Rideau ca. 40 km

Dag 5: Azay-le-Rideau – Chenonceaux ca. 60 km 

Dag 6: Chenonceaux – Blois ca. 45-75 km 

Dag 7: Blois – Tours ca. 45 km + treinreis of 70 km

Dag 8: Terugreis of verlenging 

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 335 km
Afstand v.a. Arnhem: 745 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 699,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



DE PRACHT VAN ANDALUSIË 
FLAMENCO, TAPAS EN HET ALHAMBRA
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DE JUWELEN VAN 
MALLORCA
BEKEND EILAND MET ONBEKENDE 
VERRASSINGEN
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Moorse invloeden, heerlijke tapas en temperamentvolle flamenco. Andalusië 

verovert de harten van haar bezoekers keer op keer. Besneeuwde bergtoppen, 

ruige woestijnen en een mediterrane kust. Groots, gevarieerd en fascinerend in 

al haar facetten, dat is Andalusië! 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Gouden Driehoek, Granada, Cordoba en Sevilla inclusief rondtour

• Malaga, met zijn kathedraal en Moorse paleizen

• Het Alhambra, toegang en rondleiding inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in Málaga

Dag 2: Busexcursie naar Granada met bezichtiging van Alhambra 

Dag 3: Antequera – Lucena ca. 65 km

Dag 4: Lucena – Baena ca. 45 km

Dag 5: Baena – Córdoba ca. 60 km

Dag 6: Córdoba – Palma del Rio ca. 60 km

Dag 7: Palma del Rio – Carmona ca. 55 km

Dag 8: Carmona – Sevilla ca. 25 km + treinreis

Dag 9: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 sportief

Reisduur: 9 dagen
Fietsafstand: 310 km
Afstand v.a. Arnhem: 2300 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 1149,00 p.p. 

Inbegrepen
• 8 overnachtingen inclusief ontbijt
• Busexcursie Granada en pakket Alhambra
• Treinreis Brenes-Sevilla
• Sightseeing bus Sevilla (Duits, Engels)
• Stadsrondleiding Cordoba (Duits, Engels)
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline
•   Pakket Alhambra: Toegangsticket en 

deskundige rondleiding. De hoogtepunten 
van het Alhambra-complex worden in 
ongeveer 2,5 uur bezocht. Dan is er nog 
genoeg tijd om het paleis of de stad 
Granada op eigen gelegenheid te verkennen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Ver weg van wilde feesten en overvolle stranden, verken het eiland per fiets 

tijdens de geweldige Mallorca-tour. Dromerige baaien, ongerepte stranden 

en charmante vissersdorpjes zonder toeristische drukte: dit alles maakt een 

vakantie op twee wielen over het populairste eiland van Spanje een bijzondere 

ervaring.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Het mooiste witte zandstrand van Mallorca “Es Trenc”

• Coves del Drac, de drakengrotten van Porto Cristo

• Manacor, met de beroemde Majorica kunstparels 

Programma
Dag 1: Aankomst in Playa de Palma

Dag 2: Playa de Palma – Colònia Sant Jordi ca. 55 km

Dag 3: Colònia Sant Jordi – Porto Cristo ca. 55-65 km

Dag 4: Porto Cristo – C’an Picafort ca. 60 km 

Dag 5: Dagtocht Port de Pollenca en Alcúdia ca. 40 km

Dag 6: C’an Picafort – Port de Sóller ca. 50 km + bustransfer

Dag 7: Port de Sóller – Playa de Palma ca. 10 km + treinreis

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 270 km
Aanvlieghaven: Palma de Mallorca 
Reisperiode: februari-oktober

Boeken vanaf € 779,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Transfer Tramuntana Gebergte 
• Lokale middag-snack in Petra
• Spaanse Paella lunch 
•  Stadsrondleiding in Palma de Mallorca 

(Duits, Engels)
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



BLOEMENPRACHT EN GRILLIGE KUSTEN 
MADEIRA RONDREIS 
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LANGS DE WESTKUST 
VAN ZWEDEN
KATTEGAT ROUTE, VAN MALMÖ NAAR GÖTEBORG
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São Vicente, Funchal, Porto Moniz, deze namen klinken als muziek in de oren! 

De steden op het Portugese eiland ademen een gezellige sfeer en brengen een 

exotisch tintje aan uw fietsvakantie. Dompel uzelf onder in de kleurrijke wereld 

van Madeira’s bloemen en geniet van de dromerige panorama’s. 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Kleurrijk natuurspektakel, de exotische flora op het “bloemeneiland” 

• Per kabelbaan naar Monte en de tropische tuin Jardim Tropical

• Porto Moniz, met de indrukwekkende lavasteenbaden

Programma
Dag 1: Aankomst in Canico

Dag 2: Canico – Camacha – Porto da Cruz ca. 25 km + transfer

Dag 3: Porto da Cruz – Santana – Sao Vicente ca. 40 km + transfer

Dag 4: Sao Vicente – Rocha Negra – Porto Moniz ca. 35 km + transfer

Dag 5: Porto Moniz – Calheta ca. 45 km

Dag 6: Calheta – Funchal ca. 50 km 

Dag 7: Dagtocht Funchal en Monte

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 sportief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 195 km
Aanvlieghaven: Funchal 
Reisperiode: januari-december

Boeken vanaf € 769,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Bustransfers Canico-Camacha, Porto da 

Cruz-Santa na en Sao Vicente-Rocha Negra 
•  Kabelbaan Funchal-Monte
•  Rieten sledetocht Monte-Funchal
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  Eigen bewegwijzering op de route
•  GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

“Hey och välkommen” in Zweden! U wordt keer op keer begroet tijdens de 

negendaagse fietstocht over de Kattegat-route naar Göteborg. Afwisselende 

landschappen, spannende natuurgebieden, weelderige landbouwgronden en 

vlakke rotsen die uit het Kattegat steken, vormen uw vakantieherinneringen.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Träslövsäge, beroemd door de kreeft

• Göteborg, met de wijk Haga, de Feskekorka en de grachten

• Driedaags verlengingsarrangement naar de Archipel mogelijk

Programma
Dag 1: Aankomst in Malmö

Dag 2: Malmö – Helsingborg ca. 75 km

Dag 3: Helsingborg – Ängelholm ca. 60 km

Dag 4: Ängelholm – Halmstad ca. 75-95 km

Dag 5: Halmstad – Falkenberg ca. 60 km

Dag 6: Falkenberg – Varberg ca. 40 km

Dag 7: Varberg – Kungsbacka ca. 65 km

Dag 8: Kungsbacka – Göteborg ca. 40-65 km

Dag 9: Terugreis of verlenging 2 nachten archipel

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 9 dagen
Fietsafstand: 425 km
Afstand v.a. Arnhem: 765 km
Reisperiode: mei-september

Boeken vanaf € 949,00 p.p. 

Inbegrepen
• 8 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



WIJNTOUR DOOR DE PFALZ
LANGS WIJNRANKEN EN OVER DE RIJNVLAKTE 

www.activeonholiday.com

PROSECCO STERREIS 
IN HET LAND VAN WIJN EN VILLAS
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De Pfaltz is de op één na grootste wijnbouwregio van Duitsland, gezegend 

met een bijna mediterraans klimaat en vele uren zon. Het wijnthema is dan 

ook goed vertegenwoordigd tijdens deze fietsvakantie. Een wijnproeverij, een 

wandeling door de wijndorpen Wachenheim en Deidesheim en fietsen door de 

wijngaarden, u zult volop genieten!

De hoogtepunten in één oogopslag
• Wijnproeverij bij de beroemde wijnmakerij Fitz-Ritter 

• Verblijf in het Kurpark-Hotel Bad Dürkheim****

• Speyer, met zijn kathedraal en het technologiemuseum

Programma
Dag 1: Aankomst in Bad Dürkheim

Dag 2: Wijndorpen Neustadt, Wachenheim en Deidesheim ca. 40 km

Dag 3: Cultuur en technologie in Speyer ca. 55-85 km

Dag 4: Wijndorpen Sankt Martin, Edenkoben en Landau ca. 45 km

Dag 5: Barok en wijnbouwgemeenschap Grünstadt en Neuleinigen ca. 45 km

Dag 6: De wijngaarden van Bad Dürkheim en Fitz-Ritter ca. 20 km

Dag 7: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 7 dagen
Fietsafstand: 235 km
Afstand v.a. Arnhem: 400 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 599,00 p.p. 

Inbegrepen
•  6 overnachtingen inclusief ontbijt in het 

Kurpark-Hotel Bad Dürkheim****
• Wijnproeverij Fitz-Ritter (Duits, Engels)
• Gebruik minibar, wellness, badjas
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Wat staat er op uw ansichtkaart van een fietsvakantie in Veneto? De glorieuze 

wijngaarden waar de fietsroutes dwars door heen leiden, bijna als door een 

paradijs? Of het uitzicht over de heuvels van Prosecco dat gewoon uniek is? De 

keuken van Veneto mag natuurlijk niet worden overgeslagen, die verleidt u met 

polenta, verse vis en groenten om van te smullen. 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Prosecco proeverij inclusief

• Treviso, stad van de kanalen en de beschilderde herenhuizen

• Verblijf in Hotel Relais Monaco****

Programma
Dag 1: Aankomst in Ponzano Veneto

Dag 2: Dagtocht naar Treviso ca. 25 km

Dag 3: Dagtocht naar de “Strada dei Vini del Piave” ca. 65 km

Dag 4: Dagtocht naar Castelfranco Veneto ca. 65 km

Dag 5: Excursie naar de Prosecco-heuvels ca. 55 km + transfer

Dag 6: Excursie naar het natuurpark van de Sile-rivier ca. 55 km

Dag 7: Terugreis of verlenging 

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 7 dagen
Fietsafstand: 265 km
Afstand v.a. Arnhem: 1130 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 599,00 p.p. 

Inbegrepen
• 6 overnachtingen inclusief ontbijt
• Welkomstdrankje
• Korting op de wellness
• Prosecco proeverij (Engels)
• Entree Villa Emo (Engels)
• Bustransfer Ponzano-Valdobbiadene
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.
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Heerlijk wandelen zonder bagage
Zo ontspannen kan wandelen zijn… uw zware bagage laat u achter 
en alleen een lichte rugzak met de broodnodige dingen neemt u 
mee. Gedurende de dag transporteren wij uw bagage naar uw 
volgende overnachtingsadres en hoeft u slechts te genieten tijdens de 
wandelingen. Bij veel van onze tours rijden onze eigen bussen dus kunt u 
rekenen op een perfecte organisatie.

 Wandelen met de hond

U bent graag op pad met uw vierpotige vriend? Wij hebben een aantal 
reizen geselecteerd die geschikt zijn voor baasje én hond. De reizen zijn 
te herkennen aan het hondenpootje, zo ziet u direct of de reis mogelijk 
is met uw huisdier. Op de routes en in de accommodaties zijn honden 
welkom, het enige dat u bij boeking door moet geven is ras en grootte. 
Houdt u er rekening mee dat ter plaatse extra kosten berekend kunnen 
worden voor uw hond en dat een beperkt aantal honden per hotel zijn 
toegestaan.

 Wandelen met Charme

Voor wie ’s avonds, na een inspannende dag, op een bijzondere ambiance 
rekent, een persoonlijke service verwacht en heerlijk wil genieten van 
de wellness faciliteiten, zou eens moete kijken naar onze Charme reizen. 
Alle overnachtingsadressen zijn met zorg uitgekozen en bieden de 
gewenste extra’s na uw wandeling. In alle etappeplaatsen hebben wij 
voor u gezocht naar overnachtingsplaatsen die typisch zijn voor het land 
of de regio. Ze zijn gelegen op bijzondere locaties en/of met bijzondere 
exclusieve extra’s zoals een spa of wijnkelder.

Sterreizen
Ondanks de goed georganiseerde bagagetransfers geeft u wellicht 
toch de voorkeur aan één overnachtingsadres waarbij u niet dagelijks 
uw koffer hoeft te pakken. Een sterreis is een standplaatswandeling, 
u verblijft in één hotel waarbij u toch prima dagelijks nieuwe regio’s, 
bergen of interessante plaatsen kunt ontdekken. De eventueel benodigde 
transfers aan het begin of einde van de dag kunnen door ons worden 
georganiseerd en geven u de mogelijkheid een groot gebied te 
ontdekken, En mocht u een dag wat minder zin hebben in een wandeling, 
plant u gewoon een rustdag in!

Bij onze individuele wandelvakanties bepaalt u zelf 
hoe de dag wordt ingedeeld. Wanneer u start, waar 
en wanneer u een pauze inlast of hoe snel u bij uw 
eindpunt aan wilt komen. Uitgebreide en door ons 
zelf uitgewerkte routebeschrijvingen en kaarten 
wijzen u de juiste weg over de allermooiste paden. 
Terwijl u op uw gemak door het landschap wandelt, 
zorgen wij dat uw bagage weer op tijd op de volgende 
locatie aankomt. Slechts met een kleine rugzak gaat u 
dagelijks op pad, zo is wandelen ook echt genieten.

Via de mooiste routes onderweg
“Mooi” alleen is niet genoeg. Bij de door ons ontwikkelde routes 
gaat het ook om de aantrekkelijkheid en hoe de unieke routes 
gecombineerd kunnen worden. Maandenlange voorbereiding zit soms 
in de door ons samengestelde routes die u niet zomaar elders kunt 
vinden. Daarbij oriënteren wij ons uiteraard ook op bestaande officiële 
routes die natuurlijk niet voor niets bestaan in de verschillende regio’s. 
Maar iedere route wordt door ons zelf samengesteld waarbij wij niet 
zomaar afgaan op wat anderen zeggen. Regelmatig worden de routes 
ook door ons gecontroleerd op juistheid en begaanbaarheid. Hiermee 
onderscheiden wij ons van de anderen en daar zijn wij best trots op!

Reisbescheiden
U ontvangt van ons niet een standaard routeboekje. In tegendeel, 
u ontvangt op maat gemaakte reisbeschrijvingen voor iedere route 
inclusief routekaarten. Naast de informatie over de route ontvangt u 
ook uitgebreide informatie over de regio, het land en zijn gewoontes 
en de vele bezienswaardigheden die u onderweg tegenkomt. Op vele 
routes kunt u ook kiezen uit verschillende varianten, korter of langer,  
en vindt u tips hoe de route te volgen wanneer het weer wat minder 
goed is.

Overnachtingen
Uw overnachtingshotels zijn met zorg door ons gekozen met oog 

voor authenticiteit, charme en gezelligheid. Daarnaast kiezen wij wat 
vaker voor familiehotels en niet voor de grote ketens. Persoonlijke 
aandacht is voor ons belangrijk, onze gasten moeten na een dag van 
inspannende wandelingen ’s avonds heerlijk kunnen ontspannen in 
een gezellige ambiance en nieuwe kracht op kunnen doen voor de 
volgende dag. 

Persoonlijke begeleiding, ook ter plaatse
Wij hebben een luisterend oor voor al uw vragen, niet alleen bij 
boeking maar ook zeker ter plaatse tijdens uw wandelvakantie. Ons 
getrainde team, dat ook vaak zelf de wandelschoenen aantrekt, geeft 
u graag persoonlijk advies en heeft de juiste tips voor u. Bij aankomst 
staat één van onze medewerkers voor u klaar om u tijdens een 
persoonlijk welkom alle wetenswaardigheden en informatie mee te 
geven. Tijdens de wandelingen is de service hotline altijd bereikbaar 
bij vragen of problemen, uiteraard ook in het weekend.

WIJ ZIJN VOOR U TER PLAATSE, 
ONZE REISLEIDING DOOR HEEL EUROPA!

Onze reisleiders ter plaatse bekommeren zich dagelijks om het 
welzijn van onze gasten. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt ter plaatse 
en kennen het land en de mensen als geen ander. Hun belangrijkste 
taak is u een onbezorgde vakantie te bezorgen.

 Persoonlijke begroeting

  Persoonlijke overhandiging van huurfietsen

 Persoonlijke bereikbaarheid

 Persoonlijke bagagetransfers

 Persoonlijke transfers

INDIVIDUELE 
WANDELVAKANTIES, 
WIJ DOEN GRAAG 
DAT STAPJE EXTRA!

www.activeonholiday.com

WANDELEN
MET DE HOND

WANDELEN
MET CHARME
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WEST HIGHLAND WAY 
SCHOTSE WANDELKLASSIEKER

42 43

www.activeonholiday.com

WICKLOW WAY 
OUDSTE LANGE AFSTANDSWANDELING
VAN IERLAND

Ervaar de typisch Schotse flair, zoals u wellicht kent uit films, tijdens uw 

wandeling op de West Highland Way. Spectaculaire meren, imposante bergen, 

schitterende natuurgebieden, in contrast met kolkende rivieren, slaperige 

dorpjes en de Schotse hooglanders. 

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Trossachs National Park

• Ben Nevis, met zijn 1345 m de hoogste berg van Groot-Brittannië

• Glengoyne Distilleerderij, whisky-proeverij inclusief 

Programma
Dag 1: Aankomst in Milngavie

Dag 2: Milngavie – Drymen

 ca. 5 uur | 20 km |  240 m  240 m

Dag 3: Drymen – Rowardennan 

 ca. 6 tot 7 uur | 24 km |  630 m  660 m 

Dag 4: Rowardennan – Inverarnan 

 ca. 6 uur | 19 km |  350 m  360 m

Dag 5: Inverarnan – Crianlarich 

 ca. 3 tot 4 uur | 17 km |  460 m  300 m 

Dag 6:  Crianlarich – Inveroran 

 ca. 5 tot 7 uur | 25 km |  560 m  550 m

Dag 7: Inveroran – Kingshouse 

 ca. 5 tot 6 uur | 20 km |  480 m  420 m 

Dag 8: Kingshouse – Kinlochleven 

 ca. 4 tot 5 uur | 14 km |  380 m  620 m

Dag 9: Kinlochleven – Fort William 

 ca. 6 tot 7 uur | 24 km |  580 m  580 m

Dag 10: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 of 10 dagen
Wandelafstand: 121 km of 163 km
Aanvlieghaven: Edinburgh of Glasgow
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 929,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 of 9 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Rondleiding Glengoyne Distilleerderij 

inclusief proeverij (Engels)
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

Let op:
Bij de 8-daagse tour vervallen de 
wandelingen op dag 5 en dag 6. Op dag 
5 gaat u per transfer van Inverarnan 
naar Bridge of Orchy en wandelt u naar 
Kingshouse.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Het oudste langeafstandswandelpad van Ierland is een prachtige wandelreis 

voor iedereen die het echte Ierland van dichtbij wil ervaren. De groene heuvels 

van Carlow en het Wicklow Mountain National Park, een klein paradijs nabij de 

Ierse kust. Vriendelijke gastheren van charmante B&B’s en ‘s avonds livemuziek 

in de Ierse pubs zorgen voor een geweldige vakantie!

Programma
Dag 1: Aankomst in Clonegal

Dag 2: Clonegal – Shillelagh

 ca. 5-6 uur | 19 km |  500 m  450 m 

Dag 3: Shillelagh – Tinahely

 ca. 6 uur | 20 km |  480 m  490 m 

Dag 4: Tinahely – Moyne

 ca. 5 uur | 10 km |  340 m  220 m

Dag 5: Moyne – Glenmalure 

 ca. 6 tot 7 uur | 25 km |  810 m  880 m 

Dag 6: Glenmalure – Laragh 

 ca. 5 uur | 17 km |  600 m  600 m

Dag 7: Laragh – Roundwood 

 ca. 3 uur | 12 km |  430 m  350 m 

Dag 8: Roundwood – Enniskerry 

 ca. 5 tot 6 uur | 19 km |  620 m  690 m

Dag 9: Enniskerry – Dublin 

 ca. 6 uur | 22 km |  650 m  720 m 

Dag 10: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 of 10 dagen
Wandelafstand: 105 of 144 km
Aanvlieghaven: Dublin
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 735,00 p.p. 

De hoogtepunten in één 
oogopslag
• De vallei van Glendalough

• Wicklow Mountain National Park

• De wilde vallei van Glenmalure

Inbegrepen
• 7 of 9 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Service-Hotline

Let op:
Bij de 8-daagse tour vervallen de 
wandelingen op dag 2 en 3.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



DOORKRUIS DE ALPEN ‘LIGHT’  
VAN GARMISCH NAAR MERANO
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KONING LUDWIG PAD 
IN HET SPOOR VAN DE SPROOKJESKONING

De Alpen zover het oog reikt! U kunt nu een ‘light’ oversteek door de Alpen 

maken. Indrukwekkende hoge valleien, rustieke alpenweiden, hartige Tiroolse 

lekkernijen en Italiaanse wijn maken uw wandeltocht door drie landen compleet.

De hoogtepunten in één oogopslag 
• De verzonken kerk in het meer van Reschen 

• Merano, Keizerlijk kuuroord

• Drie landen in één reis, van Duitsland via Oostenrijk naar Zuid-Tirol Italië

Programma
Dag 1: Aankomst in Garmisch-Partenkirchen

Dag 2: Garmisch – Mittenwald

 ca. 5 uur | 20 km |  750 m  550 m

Dag 3: Mittenwald – Leutasch 

 ca. 4 uur | 14 km |  200 m  0 m 

Dag 4: Leutasch – Landeck 

 ca. 4,5 uur | 14 km |  150 m  650 m

Dag 5: Landeck – Reschen 

 ca. 5 uur | 14 km |  550 m  850 m 

Dag 6:  Reschen – Naturns 

 ca. 4,5 uur | 17 km |  100 m  600 m

Dag 7:  Naturns – Merano 

 ca. 5 uur | 19 km |  400 m  600 m 

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 98 km
Afstand v.a. Arnhem: 775 km
Reisperiode: mei-september

Boeken vanaf € 689,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Treinrit Telfs-Landeck, Schluderns-Naturns
•  Busrit Landeck-Nauders
•  Bergbaan Seilbahn Mutzkopf
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Zelfs koning Ludwig II wist waarom hij zich zo op zijn gemak voelde tussen de 

uitlopers van de Alpen in Beieren. Het was de idyllische natuur met glooiende 

heuvels, bossen en weidelandschappen, die hem ertoe brachten om zich hier te 

vestigen. De route van het Koning Ludwig-pad doet zijn naam eer aan, want hij 

voert langs de plaatsen waar de populaire aristocraat zijn sporen heeft nagelaten. 

De hoogtepunten in één oogopslag
• Het ‘sprookjeskasteel’ Slot Neuschwanstein 

• Boottocht op de Ammersee inclusief

• Beierse biertuinen en brouwerijen

Programma
Dag 1: Aankomst in Bernried am Starnberger See 

Dag 2: Bernried – Dießen am Ammersee

 ca. 5 tot 6 uur | 21 km |  270 m  170 m

Dag 3: Dießen am Ammersee – Wessobrunn

 ca. 4 tot 5 uur | 13 km |  240 m  80 m

Dag 4: Wessobrunn – Peiting

 ca. 5 tot 6 uur | 20 km |  410 m  400 m

Dag 5: Peiting – Wildsteig

 ca. 4 uur | 14 km |  270 m  110 m

Dag 6: Wildsteig – Buching

 ca. 4 tot 5 uur | 19 km |  150 m  220 m

Dag 7: Buching – Füssen

 ca. 4,5 uur | 17 km |  300 m   300 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 104 km
Afstand v.a. Arnhem: 760 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 599,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen zoals vermeld, inclusief 

ontbijt
• Bagagetransfer(s)
• Boottocht Herrsching – Dießen 
• Uitgebreide route instructies
•  Reismapje 1 x per kamer (DE, EN, 

FR met route- en overzichtskaarten, 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de gehele route
•  GPS-coordinaten voor de hele reis 

beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

4544
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RHEINSTEIG
KASTELEN EN WIJN LANGS DE RIJN

De Rheinsteig is één van de meest populaire wandelroutes van Duitsland. Het 

unieke landschap met wijngaarden en wijnterrassen, de vergezichten en een 

bijzonder hoog aantal kastelen en burchten volgen elkaar op. U kunt kiezen uit 

drie varianten, 5-, 8- of 11 dagen.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Wijnproeverij inclusief

•  Loreley, de beroemdste rots aan de Rijn

•  Burg Pfalzgrafenstein, kasteel op het eiland Falkenau

Programma
Dag 1: Aankomst in Mainz

Dag 2: Mainz – Schlangenbad

    ca. 4,5 uur | 17 km |  390 m  190 m

Dag 3: Schlangenbad – Oestrich-Winkel

    ca. 6 uur | 24 km |  510 m  700 m

Dag 4: Oestrich-Winkel – Rüdesheim 

    ca. 5 uur | 17 km |  370 m  370 m

Dag 5: Rüdesheim – Lorch

    ca. 5,5 uur | 21 km |  660 m  680 m

Dag 6: Lorch – Dörscheid/Kaub

    ca. 4 tot 4,5 uur | 13 km |  460 m  460 m

Dag 7: Dörscheid/Kaub – St. Goarshausen 

    ca. 6 uur | 19 km |  590 m  620 m

Dag 8: St. Goarshausen – Kamp-Bornhofen 

    ca. 6 uur | 21 km |  690 m  700 m 

Dag 9: Kamp-Bornhofen – Braubach

    ca. 5,5 uur | 17 km |  620 m  620 m

Dag 10: Braubach – Koblenz

    ca. 5,5 uur | 20 km |  690 m  680 m

Dag 11: Terugreis of verlenging
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VAN KÖNIGSSEE NAAR CHIEMSEE 
BERGEN, ALPENWEIDEN EN DE CHIEMGAUER ALPEN

Deze achtdaagse wandelvakantie is doordrenkt met sportieve (geniet)

momenten, of het nu op de bergtoppen is of langs de glinsterende meren. 

Aan het begin van de reis wandelt u door het Berchtesgaden Nationale Park 

en het Saalachtal. Verder gaat het naar de Salzburg Lofer en het bekende Reit 

im Winkel, voordat u aan het einde van de reis de Chiemsee van dichtbij kunt 

bewonderen.   

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Königssee en Sint-Bartholomeüskerk

• Berchtesgaden Nationale Park

• Taubensee, de parel van de Alpen op 1138 m hoogte

Programma
Dag 1: Aankomst in Schönau am Königssee

Dag 2: Schönau – Weißbach 

 ca. 5 tot 6 uur | 19 km |  500 m  500 m

Dag 3: Weißbach – Lofer

 ca. 4 uur | 14 km |  320 m  370 m

Dag 4: Lofer – Reit im Winkl

 ca. 5,5 tot 6 uur | 16 km |  740 m  600 m

Dag 5:  Reit im Winkl, rustdag

Dag 6: Reit im Winkl – Unterwössen/Marquartstein

 ca. 5,5 tot 6 uur | 16 km |  700 m  840 m

Dag 7: Unterwössen/Marquartstein – Prien

 ca. 4 tot 5 uur | 12 km |  730 m  230 m

Dag 8:  Terugreis of verlenging

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 80 km
Afstand v.a. Arnhem: 885 km
Reisperiode: mei-oktober

Boeken vanaf € 659,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Transfer dag 2
•  Bergbanen Lofer, Hochplattenbahn, 

Kampenwand
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 5, 8 of 11 dagen
Wandelafstand: 70-170 km
Afstand v.a. Arnhem: 345 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 359,00 p.p. 

Inbegrepen
• 4-, 7-, 10 overnachtingen inclusief ontbijt
• Overtocht Mainz-Biebrich (11-daagse)
• Wijnproeverij (Duits, Engels)
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

Let op:
De 5-daagse route loopt van dag 4 t/m dag 
8. De 8-daagse route loopt van dag 4 t/m 
dag 11.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



VAN HET ZWARTE WOUD NAAR DE 
BODENSEE 
VAN „SCHWARZWÄLDER KIRSCH“ NAAR „HÖRI-BÜLLE“
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PANORAMWEG 
ALTMÜHLTAL 
WAAR BEIEREN OP Z’N MOOIST IS

Een gevarieerde wandeltocht met veel karakteristieke hoogtepunten. Vanaf de 

Titisee naar de Wutachschlucht met een overweldigend uitzicht op romantische 

valleien en bossen. Via de vulkanische kraters van het Hegau gebergte en 

idyllische dorpjes de Bodensee. 

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Wutachschlucht, de grootste bergkloof van Duitsland

• Sauschwänzlebahn, oude stoomtreintraject

• Schwarzwälder-Kirsch eten bij Café Becker in Titisee

Programma
Dag 1: Aankomst in Titisee

Dag 2: Titisee – Schattenmühle

 ca. 5-6 uur | 22 km |  260 m  630 m

Dag 3: Schattenmühle – Blumberg 

 ca. 6 uur | 25 km |  470 m  450 m 

Dag 4: Blumberg – Tengen 

 ca. 5-6 uur | 18 km |  410 m  540 m

Dag 5: Tengen – Engen 

 ca. 5 uur | 17 km |  380 m  350 m

Dag 6: Engen – Singen 

 ca. 5 uur | 22 km |  280 m  430 m 

Dag 7: Singen – Radolfzell am Bodensee 

 ca. 3,5 tot 6 uur | 16-25 km |  390 m  530 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Deze bekroonde wandelroute combineert natuur met cultuur en culinaire 

hoogstandjes. Een wandelpad voor elke smaak en voorkeur. De negendaagse 

wandeltocht van Active on holiday brengt u van Treuchtlingen via de bisschopsstad 

Eichstätt naar Kelheim. Kijk uit naar afwisselende dagtochten en natuurlijk de unieke 

Beierse keuken waarbij een lokaal glas bier zeker niet mag ontbreken.

De hoogtepunten in één oogopslag
• Rotsformatie de Twaalf Apostelen

• Boottocht door de Donau-kloof naar Kelheim

• Spectaculaire hoogtepaden langs de Altmül

Programma
Dag 1: Aankomst in Treuchtlingen

Dag 2: Treuchtlingen – Pappenheim

 ca. 4 uur | 14 km |  280 m  290 m

Dag 3: Pappenheim – Dollnstein 

 ca. 5-6 uur | 25 km |  650 m  650 m 

Dag 4: Dollnstein – Eichstätt 

 ca. 5 uur | 25 km |  650 m  650 m

Dag 5: Eichstätt – Kipfenberg 

 ca. 6 uur | 26 km |  720 m  740 m 

Dag 6: Kipfenberg – Beilngries 

 ca. 5,5 tot 6 uur | 24 km |  540 m  550 m

Dag 7: Beilngries – Riedenburg 

 ca. 7,5 of 3 uur + busrit | 35 km |  680 m  700 m

Dag 8: Riedenburg – Kelheim 

 ca. 5,5 uur | 19 km |  470 m  470 m 

Dag 9: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 9 dagen
Wandelafstand: 158 km
Afstand v.a. Arnhem: 598 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 629,00 p.p. 

Inbegrepen
•  8 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Boottocht Weltenburg-Kelheim
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.
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Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 124 km
Afstand v.a. Arnhem: 620 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 669,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline



SALZALPENSTEIG 1
ZOUTWEG VAN CHIEMSEE NAAR KÖNIGSSEE

Bij de start aan de Chiemsee ziet u typische Beierse boerderijen en wandelt 

u door een rustig natuurgebied. Een wandeling langs ravijnen leidt naar het 

bekende vakantieoord Winkl, vanwaar u langs de Biathlon Arena in Ruhpolding 

wandelt. De zoutwegroutes leiden u uiteindelijk naar Schönau en de groene 

Königssee. Uw constante metgezel op de hele route: panoramisch uitzicht en 

klaterende watervallen!   

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Taubensee, prachtig groenblauw en kristalhelder bergmeer

• Taborkircherl, met het indrukwekkende kruis op de top

• Bezoek Zoutfabriek Bad Reichenhall inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst aan de Chiemsee

Dag 2: Prien am Chiemsee – Marquartstein

 ca. 5-6 uur | 21 km  |  490 m  470 m

Dag 3: Marquartstein – Bergen 

 ca. 5-6 uur | 17 km |   800 m  700 m 

Dag 4: Bergen – Ruhpolding 

 ca. 4-5 uur | 14 km |  150 m  1.100 m

Dag 5: Ruhpolding – Inzell 

 ca. 5-6 uur | 18 km |  110 m  990 m

Dag 6: Inzell – Bad Reichenhall 

 ca. 5-6 uur | 19 km |  220 m  440 m 

Dag 7: Bad Reichenhall – Schönau am Königssee 

 ca. 5-6 uur | 17 km  |  1.100 m  1.100 m

Dag 8: Terugreis of verlenging
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MOEZELSTEIG EN EIFELSTEIG 
ROMANTISCHE PADEN EN MOEZELWIJN
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Twee beroemde Duitse wandelroutes gecombineerd in één wandeltocht. 

Deze route neemt u mee door mooie wijnsteden, de grensdriehoek Duitsland, 

Frankrijk en Luxemburg en via oude Romeinse wegen met panoramisch uitzicht 

over de Moezel en Saar. 

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Trier, de Moezelmetropool met 9 UNESCO-werelderfgoedlocaties

• Boottocht over de Moezel inclusief

• Wijnproeverij inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in Perl

Dag 2: Perl – Palzem

 ca. 5-6 uur | 22 km  |  400 m  450 m

Dag 3: Palzem – Nittel 

 ca. 4,5 uur | 16 km |   300 m  350 m 

Dag 4: Nitel – Igel 

 ca. 5,5 uur | 22 km |  450 m  450 m

Dag 5: Igel – Trier 

 ca. 5 uur | 18 km |  350 m  350 m

Dag 6: Rondwandeling Trier 

 ca. 2-3 uur | 10 km |  150 m  150 m 

Dag 7: Trier – Kordel 

 ca. 5 uur | 19 km |  550 m  500 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 106 km
Afstand v.a. Arnhem: 835 km
Reisperiode: mei-oktober

Boeken vanaf € 649,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bergbanen Hochfelln, Rauschberg
• Ruhpoldingcard
• Toegang Alte Saline in Bad Reichenhall
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 107 km
Afstand v.a. Arnhem: 375 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 569,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Boottocht over de Moezel
•  Wijnproeverij (Duits, Engels)
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



5352

LECHWEG
VAN BRON TOT WATERVAL

Een betoverende start vanaf de Formarinsee, de hangbrug over de Krumbach, 

de Doser Wasserfall en via de Alpsee naar Beieren met een magnifiek uitzicht 

op kastelen Hohenschwangau en Neuschwanstein. Deze wandelreis is een 

aaneenschakeling van hoogtepunten.   

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Formarinsee, de bron van de Lech

• De langste voetgangersbrug van Oostenrijk

• Doser Wasserfall, mysterieuze waterval met vele legendes

Programma
Dag 1: Aankomst in Lech am Arlberg

Dag 2: Formarinsee – Lech am Arlberg

 ca. 4,5 uur | 14 km |  50 m  500 m

Dag 3: Lech am Arlberg – Steeg im Lechtal

 ca. 5,5 uur | 14 km |  400 m  400 m

Dag 4: Steeg im Lechtal – Elbigenalp

 ca. 5  uur | 18 km |  380 m  400 m

Dag 5: Elbigenalp – Stanzach

 ca. 5,5 uur | 20 km |  400 m  550 m

Dag 6: Stanzach – Höfen

 ca. 5 uur | 19 km |  50 m  150 m

Dag 7: Höfen – Füssen

 ca. 5,5 uur | 16 km |  400 m  450 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

www.activeonholiday.com

WACHAU, WERELDERFGOED-ROUTE 
WIJN EN CULTUUR AAN DE BLAUWE DONAU

Tijdens de achtdaagse wandeltocht de Wachau Werelderfgoedroute proeft 

u zelf de specialiteiten van de regio, Grüner Veltliner en Riesling. Tegen de 

fantastische achtergrond van de Donau-vallei met zijn panoramische uitzichten 

en wijnterrassen smaakt deze wandelvakantie dubbel zo goed.  

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Wandelen door de eeuwenoude terrasvormige wijngaarden  

• Wijnproeverij inclusief

• Boottocht Melk-Krems inclusief, ontdek de Wachau vanaf de Donau  

Programma
Dag 1: Aankomst in Krems

Dag 2: Krems – Dürnstein

 ca. 4,5 uur | 12 km   |  530 m  550 m

Dag 3: Dürnstein – Weissenkirchen 

 ca. 5 uur | 16 km  |   480 m  480 m 

Dag 4: Rustdag Weissenkirchen 

 ca. 2  uur | 4 km  |  100 m  100 m

Dag 5: Weissenkirchen – Spitz an der Donau 

 ca. 4-5 uur | 12 km  |  600 m  600 m

Dag 6: Spitz – Melk 

 ca. 5-6 uur | 15 km  |  640 m  640 m 

Dag 7: Melk – Krems 

 ca. 4,5 uur | 9 km  |  500 m  500 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 101 km
Afstand v.a. Arnhem: 820 km
Reisperiode: juni-september

Boeken vanaf € 669,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Lechcard 
•  4x gastenkaarten 
•  1x “Lechwegkaas” van Sojer 
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 68 km
Afstand v.a. Arnhem: 997 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 599,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Wijnproeverij
•  Boottocht Melk-Krems
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.



VERGEZICHTEN KITZBÜHELER ALPEN 
BERGWANDELEN IN PINZGAU EN IN PILLERSEETAL
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Pittoreske dorpjes, idyllische meren en adembenemende berglandschappen. 

Het Salzkammergut lijkt uit een prentenboek te zijn ontstaan. U maakt kennis 

met de Oostenrijkse geschiedenis en cultuur in haar mooiste vorm. Wist u dat 

het stadje Hallstatt de status Werelderfgoed van UNESCO heeft en volledig op 

werkelijke grootte is nagebouwd in China?   

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Rit met de Schafbergbahn met magnifiek uitzicht

• Bootochten, berg- en kabelbanen inclusief

• Hallstatt en de zoutmijn

Programma
Dag 1: Aankomst aan de Wolfgangsee

Dag 2: Wandeling St. Wolfgang en S. Gilgen

 ca. 3,5 uur | 10 km |  250 m  250 m

Dag 3: Wolfgangsee – Bad Ischl 

 ca. 4,5 uur | 12 km |  300 m  300 m

Dag 4: Rustdag Bad Ischl

Dag 5: Bad Ischl – Bad Goisern 

 ca. 3 tot 5 uur | 11 km |  50 m  50 m

Dag 6: Dagtocht Hallstatt 

 ca. 4,5 uur | 12 km |  400 m  100 m

Dag 7: Bad Goisern – Wolfgangsee 

 ca. 5,5 uur | 18 km |  300 m  200 m

Dag 8: Terugreis of verlenging
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Een wandelvakantie door de mooiste regio’s van Salzburgerland en de 

Pinzgauer Alpen. Bergliefhebbers kunnen hun hart ophalen met dagelijkse 

wandelingen door berggebieden van het Leogang- en Lofergebergte tot aan de 

Kitzbühler Alpen en Pinzgauer Almen.  

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Bergbaan Schattberg inclusief

• Vorderkaserklamm, een in de ijstijd ontstaande kloof

• Uitzicht op de Grossglockner, de Kitzsteinhorn-gletsjer en de Beierse Alpen

Programma
Dag 1: Aankomst in Maishofen

Dag 2: Maishofen – Maria Alm

 ca. 3 tot 6 uur | 16 km |  1.220 m  1.190 m

Dag 3: Maria Alm – Saalfelden/Weißbach 

 ca. 4 tot 5 uur | 13 km |  720 m  780 m

Dag 4: Saalfelden/Weißbach – Fieberbrunn

 ca. 5,5 tot 6 uur | 18 km |  840 m  720 m

Dag 5: Fieberbrunn – Saalbach-Hinterglemm

 ca. 4,5 tot 5,5 uur | 16 km |  990 m  920 m

Dag 6: Wandeling Alpenweiden

 ca. 3,5 uur | 10 km |  500 m  500 m

Dag 7: Saalbach-Hinterglemm – Maishofen

 ca. 6 uur | 17 km |  450 m  490 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 63 km
Afstand v.a. Arnhem: 915 km
Reisperiode: mei-oktober

Boeken vanaf € 569,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Boottochten Wolfgangsee, Hallstättersee
•  Dalvaarten Salzbergbaan, Hallstatt
•  Kabelbanen Hallstatt-Bad Goisern, Bad 

Goisern-Bad Ischl
•  Salzkammergut Erlebniscard 
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  Eigen bewegwijzering op de route
•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

WANDELEN IN 
SALKAMMERGUT
VAN PRACHTIGE MEREN NAAR WERELDERFGOED

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 90 km
Afstand v.a. Arnhem: 910 km
Reisperiode: mei-september

Boeken vanaf € 669,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bergbaan Schattberg
• Bergbaan Saalbach-Hinterglemm
• Dalrit Schmittenhöhe 
• Sommerjokercard
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline



VAN HET GARDAMEER 
NAAR VENETIË
BERGEN, MEREN, PALEIZEN EN GRAPPA
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WANDELEN VOOR GENIETERS IN 
PIEMONTE 
VAN BARBARESCO NAAR BAROLO

De ochtend start met een cappuccino, voor de lunch waait de geur van romige 

truffel risotto door de straten en ‘s avonds geniet u van de beste wijnen die heerlijk 

smaken bij een stuk rijpe kaas. En tussendoor? Tal van kilometers wandelen door 

het landschap van Piemonte met zijn glooiende heuvels en wijngaarden. 

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Werelderfgoed Langhe Roero, met terrasvormige wijngaarden 

• Wijnproeverij in Barolo inclusief

• Overnachten in authentieke Agriturismo

Programma
Dag 1: Aankomst in Alba

Dag 2: Alba – Treiso 

 ca. 4,5 uur | 16 km |  620 m  380 m

Dag 3: Treiso – Cravanzana 

 ca. 5 uur | 17 km |  430 m  530 m

Dag 4: Cravanzana – Bossolasco 

 ca. 4,5 uur | 16 km |  380 m  370 m

Dag 5: Bossolasco – Serralunga d Àlba/Sinio 

 ca. 5,5 uur | 17 km |  280 m  990 m

Dag 6: Serralunga d Àlba/Sinio – Barolo 

 ca. 4,5 uur | 16 km |  590 m  640 m

Dag 7: Barolo – Alba 

 ca. 5 uur | 12 km |  320 m  380 m

Dag 8: Terugreis of verlenging
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SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 86 km
Afstand v.a. Arnhem: 979 km
Reisperiode: mei-oktober

Boeken vanaf € 729,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Grappa proeverij 
•  Treinrit Trente-Pergine
•  Transfers volgens programma
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 100 km
Afstand v.a. Arnhem: 1125 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 749,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Wijnproeverij
• Transfers volgens programma
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• Eigen bewegwijzering op de route
• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

“Ciao, un Cappuccino, per favore!” Zo kan een wandelvakantie van Active on 

holiday in Bella Italia beginnen. Vanaf het Gardameer over oude pelgrimsroutes, 

door de rotswoestijn in de Sarca-vallei, via glinsterende meren en hoge bergen 

door de wijnstreek Bassano del Grappa en de lagune van Venetië.  

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Grappa proeverij inclusief

• Venetië, met de Canal Grande en San Marco plein 

• Trente, een parel in Noord-Italië met paleizen en kastelen

Programma
Dag 1: Aankomst in Riva del Garda

Dag 2:  Riva del Garda – Pietramurata

 ca. 4 uur | 13 km |  300 m  150 m

Dag 3:  Pietramurata – Trente

 ca. 4,5 uur | 13 km |  400 m  650 m

Dag 4:  Trente – Levico Terme

 ca. 4 uur | 12 km |  250 m  250 m

Dag 5:  Levico Terme – Borgo Valsugana

 ca. 5 uur | 16 km |  450 m  650 m

Dag 6:  Borgo Valsugana – Bassano del Grappa

 ca. 4,5 uur | 13 km |  500 m  550 m

Dag 7:  Bassano del Grappa – Venetië Mestre

 ca. 4 uur | 17 km |  20 m  20 m

Dag 8: Terugreis of verlenging



DE OOSTKUST VAN SARDINIË 
ADEMBENEMEND WANDELEN IN NATUURPARK OROSEI

Prachtige zandstranden, turquoise blauwe zee, zwoele zomeravonden met 

verse pasta. Maar Sardinië biedt meer! Uitdagend door het ruige landschap met 

hoge rotsen. Geniet van “la dolce far niente”, oftwel het zoete nietsdoen, dat 

door de Sardijnen is geperfectioneerd. 

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Verborgen grotten van Bue Marino

• Pedra Longa, indrukwekkende kalksteenrots

• De kloof van Cala Goloritzé

Programma
Dag 1: Aankomst in Santa Maria Navarrese

Dag 2: Santa Maria Navarrese – Golgo

 ca. 6,5 uur | 19 km |  920 m  590 m

Dag 3: Dagtocht Cala Goloritzé

 ca. 5 uur | 12 km |  560 m  560 m

Dag 4: Dagtocht Arcobaleno 

 ca. 4,5 uur | 12 km |  300 m  300 m

Dag 5: Golgo – Cala Gonone

 ca. 5 uur | 12 km |  620 m  600 m

Dag 6: Dagtocht Cala Luna 

 ca. 3 tot 4 uur | 9 km |  210 m  220 m

Dag 7: Dagtocht rotsmassief Monte Irveri

 ca. 3,5 tot 6 uur | 17 km |  630 m  630 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

PITTORESK TOSCANE
FLORENCE, CHIANTI EN TOSCAANSE KUST
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SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 72 km
Afstand v.a. Arnhem: 1285 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 689,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Wijnproeverij
• Transfer San Gimignano-Ulignano
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

Cultuur, genieten en unieke landschappen in perfectie: dit alles en nog veel 

meer wacht op u tijdens onze lange-afstandswandeling door Toscane. U 

start in Florence, over verlaten paden wandelt u door het typisch Toscaanse 

heuvellandschap van de Chianti-streek. Via historische plaatsen als Siena en 

Volterra gaat u verder richting de Toscaanse kust.    

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Duomo in Florence, de op twee na grootste kerk ter wereld

• Gelateria Dondoli in San Gimignano, wereldkampioen onder de ijsmakers

• De vele delicatessen van Toscane

Programma
Dag 1: Aankomst in Florence

Dag 2:  Florence – Greve in Chianti

 ca. 4 uur | 11 km |  400 m  300 m

Dag 3:  Greve in Chianti – Castellina in Chianti

 ca. 4 uur | 11 km |  350 m  300 m

Dag 4:  Castellina in Chianti – Siena

 ca. 4,5  uur | 16 km |  300 m  500 m

Dag 5:  Siena – San Gimignano

 ca. 4 uur | 13 km |  350 m  250 m

Dag 6:  San Gimignano – Volterra

 ca. 4 uur | 11 km |  500 m  250 m

Dag 7:  Volterra – Cecina Mare

 ca. 3 tot 4 uur | 10 km |  0 m  0 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 80 km
Aanvlieghaven: Cagliari 
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 629,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Transfer Golgo-Cala Sisine
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline



TOUR DE MONT BLANC 
DOOR HET HART VAN DE ALPEN

De cultuurliefhebber geniet van de oude stadsgezichten, de romantici van 

de mooie wijndorpjes en imposante kastelen en de natuurliefhebber van 

ongerepte landschappen. Wat iedere wandelaar zal bekoren is de culinaire mix 

van de Duitse en Franse keuken. 

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Nachtwakerstocht door Turckheim

• Kaysersberg, met unieke vakwerkhuizen

• Eguisheim, mooiste wijndorp van de Elzas

Programma
Dag 1: Aankomst in Eguisheim

Dag 2: Eguisheim – Turckheim 

 ca. 4,5 uur | 14km |  560 m  530 m

Dag 3: Turckheim – Kaysersberg

 ca. 4,5 uur | 14km |  650 m  630 m

Dag 4: Kayserberg – Munster

 ca. 6,5 uur | 23km |  1110 m  990 m

Dag 5: Munster – Wintzfelden

 ca. 5 uur | 15km |  790 m  810 m

Dag 6: Wintzfelden – Eguisheim

 ca. 5 uur | 17km |  510 m  660 m

Dag 7: Terugreis of verlenging

www.activeonholiday.com

Bent u klaar voor één van de grootste wandelavonturen die u in de Alpen kunt 

beleven? Spectaculaire bergtoppen, brede bergvalleien, de ene bergtop na de 

andere en dat van heel dichtbij! De Tour de Mont Blanc is de crème de la crème 

voor liefhebbers van trekking en getrainde benen.  

Programma
Dag 1: Aankomst in Martigny

Dag 2: Martigny – Argentiere

 ca. 5 uur | 15 km |  1200 m  1100 m

Dag 3: Argentiere – Chamonix

 ca. 5,5 uur | 14 km |  1300 m  600 m

Dag 4: Chamonix – Les Houches

 ca. 5  uur | 12 km |  500 m  1500 m

Dag 5: Les Houches – Les Contamines

 ca. 7 uur | 18 km |  1350 m  1150 m

Dag 6: Les Contamines – Bourg-Saint-Maurice

 ca. 6,5 uur | 17 km |  1300 m  900 m

Dag 7: Bourg-Saint-Maurice – Courmayeur

 ca. 5 uur | 15 km |  750 m  850 m

Dag 8: Courmayeur – Val Ferret

 ca. 5 uur | 16 km |  1000 m  500 m

Dag 9: Val Ferret – La Fouly

 ca. 4,5 uur | 14 km |  800 m  1060 m

Dag 10:   La Fouly – Champex

 ca. 4 uur | 15 km |  450 m  600 m

Dag 11:  Champex – Martigny

 ca. 5 uur | 15 km |  700 m  900 m

Dag 12:  Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 7 dagen
Wandelafstand: 83 km
Afstand v.a. Arnhem: 615 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 699,00 p.p. 

Inbegrepen
• 6 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 sportief

Reisduur: 7 of 12 dagen
Wandelafstand: 151 km
Afstand v.a. Arnhem: 865 km
Reisperiode: juni-september

Boeken vanaf € 839,00 p.p. 

De hoogtepunten in één 
oogopslag 
• Rifugio Elisabetta, traditionele berghut

• “Most Wanted” bergtoppen van Europa

•  Grüazi, met de Matterhorn en beste 

wijnhuizen

Inbegrepen
•  6 of 11 overnachtingen zoals aangegeven 

inclusief ontbijt
• Bagagetransfer(s)
• Uitgebreide routebeschrijvingen
•  Reismapje 1 x per kamer (DE, EN 

met route- en overzichtskaarten, 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels

• Service-Hotline

Let op:
Deze reis is ook boek baar in twee 7-daagse 
varianten. Mont Blanc “Oost” en “West”.
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WIJNBERGEN EN 
TOPPEN VAN DE 
VOGEZEN
WANDELEN DOOR DE LIEFLIJKE ELZAS
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Perfect voor een wandelvakantie met z’n tweeën, verken de mooiste routes 

van het mediterrane eiland. Ver van de toeristenoorden heeft het eiland zoveel 

charmante plekken te bieden. Op een rustige locatie volgt de ene stijlvolle ‘finca’ 

de ander weer op. De meeste van deze landhuizen waar u overnacht hebben een 

zwembad in de tuin, waar u na een wandeling gewoon heerlijk in kunt duiken.    

De hoogtepunten in één oogopslag 
• U overnacht in stijlvolle Finca’s

•  Rit met de nostalgische trein “Red Lightning” inclusief

• Orient-vallei, “boomgaard van het eiland” 

Programma
Dag 1: Aankomst in Pollença

Dag 2:  Kustwandeling op het schiereiland Alcúdia

 ca. 5,5 uur | 15 km |  690 m  820 m

Dag 3:  Pollença – Cuber Reservoir – Orient / Alaró

 ca. 4,5 uur | 11 km |  220 m  540 m

Dag 4:  Dagtocht Castell d’Alaró

 ca. 4  uur | 12 km |  490 m  510 m

Dag 5:  Orient / Alaró – Bunyola – Sóller

 ca. 5 uur | 14 km |  440 m  680 m

Dag 6:  Postroute van Deia naar Sóller

 ca. 4 uur | 10 km |  300 m  430 m

Dag 7: Terugreis of verlenging
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De Mascakloof, de Pico del Teide en idyllische kustplaatsjes, geen enkel 

hoogtepunt ontsnapt aan u tijdens deze wandelweek. Deze wandeltocht 

combineert berg- en kustwandelingen, u geniet van het uitzicht op de 

glooiende heuvels en de diepblauwe Oceaan.

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Pico del Teide, hoogste berg van Spanje

• Mascakloof, met zijn zwarte rotsen

• Diner in Los Gigantes inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in Garachico

Dag 2: Wandeling Garachico

 ca. 3 tot 5,5 uur | 14 km |  990 m  990 m

Dag 3: Garachico – Santiago del Teide 

 ca. 5,5 uur | 11 km |  990 m  250 m

Dag 4: Wandeling door Teno Gebergte 

 ca. 5,5 uur | 13 km |  900 m  500 m

Dag 5: Santiago del Teide – Los Gigantes

 ca. 3 tot 4 uur | 5 km |  0 m  600 m

Dag 6: Los Gigantes – Vilaflor 

 ca. 5,5 uur | 14 km |  750 m  300 m

Dag 7: Wandeling Vilaflor 

 ca. 4,5 tot 5 uur | 13 km |  600 m  600 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 7 dagen
Wandelafstand: 62 km
Aanvlieghaven: Palma de Mallorca
Reisperiode: februari-oktober

Boeken vanaf € 869,00 p.p. 

Inbegrepen
•  6 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Treinrit “Red Lightning” Bunyola-Sóller
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 70 km
Aanvlieghaven: Tenerife
Reisperiode: januari-december

Boeken vanaf € 729,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Diner in Los Gigantes
•  Transfers volgens programma
•  Boottocht Playa de Masca-Los Gigantes
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

•  Eigen bewegwijzering op de route
•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

FINCA-WANDELING 
MALLORCA
WANDELEN LANGS CHARMANTE LANDHUIZEN
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WANDELPARADIJS TENERIFE 
WILDE ZEE, ZONNIGE KUSTEN EN VULKAANGESTEENTE



Nevelwouden, donkere lavarotsen en zonovergoten bananenplantages… Klinkt 

als drie verschillende vakantieplekken? Nee! Het eiland Madeira, voor de kust 

van Marokko in de Atlantische Oceaan, biedt een kleurrijke verscheidenheid 

voor botanisten, wandelaars en vakantiegangers.  

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Tobboganrit, bergafwaarts met een rieten slede inclusief

• Levada wandelingen, oude irrigatiekanalen

• Exotische bloemenpracht, UNESCO Werelderfgoed

 

Programma
Dag 1: Aankomst in Porto da Cruz

Dag 2: Wandeling langs de ruige Noordkust

 ca. 4,5 tot 5 uur | 15 km |  550 m  550 m

Dag 3: Porto da Cruz – Sao Jorge – Sao Vicente 

 ca. 4,5 tot 5 uur | 15 km |  650 m  150 m

Dag 4: Sao Vicente – Porto Moniz

 ca. 3,5 tot 4 uur | 11 km |  150 m  350 m

Dag 5: Porto Moniz – Calheta, Levada Nova 

 ca. 4,5 tot 5 uur | 17 km |  50 m  650 m

Dag 6: Calheta – Funchal, Levada do Norte

 ca. 5 uur | 15 km |  250 m  150 m

Dag 7: Botanische tuin in Monte en Tobogganrit (rieten slede)

 ca. 3 uur | 8 km |  100 m  550 m

Dag 8: Terugreis of verlenging

www.activeonholiday.com

Het Vierwoudstrekenmeer, beter bekend als het meer van Luzern of 

Vierwaldstättersee, is het kloppend hart van Zwitserland. Deze regio biedt een 

uiterst veelzijdig aanbod aan activiteiten en vakantie vieren. Van het bruisende 

Luzern tot verwennerij in luxe wellness-oorden met een fantastische ligging. 

Van eenvoudige berghutten, rondvaarten op het meer, uitstapjes met bergtrein 

of kabelbaan naar spectaculaire uitzichten.   

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Kapelbrug van Luzern

• Culinair luilekkerland, Zwitserse-, Duitse, Franse en Italiaanse keuken  

• Beklimmng van de Rigi, de “Koningin van de bergen”

Programma
Dag 1: Aankomst in Luzern

Dag 2: Luzern – Alpnach

 ca. 6,5 uur | 21 km |  950 m  950 m

Dag 3:  Alpnach – Emmetten

 ca. 5,5 uur | 15 km |  1.140 m  720 m

Dag 4:  Emmetten – Brunnen

 ca. 3  uur | 10 km |  330 m  640 m

Dag 5:  Brunnen – Rigi Kaltbad

 ca. 4 uur | 14 km |  680 m  450 m

Dag 6:  Rigi Kaltbad – Küssnacht am Rigi

 ca. 3,5 uur | 11 km |  220 m  1.220 m

Dag 7: Terugreis of verlenging

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 82 km
Aanvlieghaven: Funchal
Reisperiode: januari-december

Boeken vanaf € 649,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Transfers volgens programma
•  Busrit Cabo Girao-Funchal
•  Kabelbaan Funchal-Monte
•  Tobboganrit Monte-Funchal
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  Eigen bewegwijzering op de route
•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 7 dagen
Wandelafstand: 71 km
Afstand v.a. Arnhem: 740 km
Reisperiode: mei-oktober

Boeken vanaf € 849,00 p.p. 

Inbegrepen
• 6 overnachtingen inclusief ontbijt
• Bergbaan Niederbau-Emmetten
• Bergbaan Dallenwil-Niederrickenbach
• Bergbaan Brunnen-Urmiberg
• Boottocht Rütli-Brunnen
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

EEN RONDJE MADEIRA
LEVADA WANDELINGEN EN BLOEMENPRACHT

RONDOM HET MEER VAN LUZERN 
EEN WANDELAVONTUUR IN HET HART VAN ZWITSERLAND
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Reistype
Wij bieden 3 verschillende reistypes aan. Bij individuele reizen, ons 
belangrijkste en grootste aanbod, heeft u volledige vrijheid om de 
dag in te richten zoals u dat wilt. Bij groepsreizen sluit u zich aan bij 
andere families en heeft u een eigen gids bij u. Tot slot bieden we ook 
individuele reizen aan met begeleide activiteiten (met name 
de multi-actieve vakanties). En voor iedereen bieden wij een passend 
(inspannings)niveau.

Bij de fietsreizen en wandelreizen bieden wij uiteraard ook ons 
bagagetransport aan zodat u daar niet over na hoeft te denken en in 
iedere accommodatie uw bagage weer keurig afgeleverd ziet.

Onze reisleiders ter plaatse bekommeren zich dagelijks om het welzijn 
van onze gasten. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt ter plaatse en 
kennen het land en de mensen als geen ander. Hun belangrijkste taak is 
u een onbezorgde vakantie te bezorgen.

 Persoonlijke begroeting

  Persoonlijke overhandiging van huurfietsen

 Persoonlijke bereikbaarheid

 Persoonlijke bagagetransfers

 Persoonlijke transfers

Een actieve vakantie voor het héle gezin, dat is 
waar het om gaat bij onze actieve familievakanties. 
Bij deze reizen draait het om iedereen; jong en 
oud, kinderen en ouders, samen op avontuur 
en samen actief zijn tijdens de vakantie. Maar 
uiteraard is er ook tijd om heerlijk te ontspannen 
op een ligbed aan het zwembad…. Aan u de keuze!

Vrijheid
Met onze reizen brengen we gezinnen dichter bij het aangename en 
soms bevrijdende effect van gemeenschappelijke outdoor-activiteiten 
tijdens een vakantie. Lichaamsbeweging in de natuur heeft positieve 
effecten op lichaam, geest en ziel. Daarom willen we families 
inspireren om een actieve vakantie met het hele gezin door te brengen 
om op die manier optimaal te genieten van de vakantiebestemming en 
van elkaar.

Activiteiten
Active on holiday laat actief bezig zijn. Onze activiteiten variëren van 
volledig ontspannen plezier maken tot het uitdagen en ontdekken van 
persoonlijke grenzen. Wij zorgen ervoor dat elke deelnemer de actieve 
vakantie beleeft die past bij zijn of haar conditie maar waarbij men 
wellicht ook een keer uit de comfortzone zal stappen. Er worden geen 
gemotoriseerde activiteiten georganiseerd, alles gaat op spier- en 
natuurkracht.

Familie
We laten gezinnen samen van de natuur genieten. Door de 
toenemende hectiek van ons dagelijks leven worden gezamenlijke 
ervaringen steeds vaker een zeldzaamheid. Met onze familievakanties 
willen we dat veranderen en gezinnen de kans bieden onze goed 

georganiseerde buitenactiviteiten samen te beleven en op die manier 
gezamenlijke herinneringen te creëren.

Organisatie
Bij veel activiteiten laten we onze gasten vrij om te kiezen, voor 
andere activiteiten zijn er vaste starttijden. In elk geval wordt alle 
informatie verstrekt via de uitgebreide reisdocumenten en worden 
uw vragen vooraf beantwoord. Onze organisatie is uitgebreid en 
speelt zich voornamelijk af op de achtergrond. Reizende gezinnen 
maken zich geen zorgen over de volgende stap, maar genieten van 
een onbezorgde vakantie. Wij zorgen voor de organisatie, u voelt de 
vrijheid. Wij noemen dat “georganiseerde vrijheid”.

Natuur
We hangen onze duurzaamheid niet aan de grote klok. Toch zijn we er 
trots op dat onze reizen nauwelijks fossiele brandstoffen verbruiken en 
slechts een kleine belasting zijn voor het milieu. Behalve de heen- en 
terugreis, die individueel uitgevoerd wordt door onze gasten, hebben 
onze reizen een zeer lage CO2-uitstoot. Het is belangrijk voor ons 
om de natuur te behouden, want alleen dan kunnen wij, ook in de 
toekomst, actieve reizen blijven aanbieden. 

WIJ ORGANISEREN ZE 
EN U BELEEFT ZE:

ACTIEVE VAKANTIES 
MET HET HELE GEZIN!

www.activeonholiday.com

SAMEN ACTIEF EN  
SAMEN ONTSPANNEN!

DEGELIJKE KWALITEIT MET HET 
BESTE COMFORT

Een goede fiets is een van de belangrijkste 
voorwaarden voor een succesvolle fietstocht. Daarom 
vertrouwen we op solide kwaliteit van alle onderdelen 

en van de productie, gebaseerd op de bewezen 
kwaliteit van KTM-fietsen en geperfectioneerd door 

onze ‘meester Jaceck Szczurek’, een voormalig 
wielrenner en professionele fietser. Dus we garanderen 
de beste kwaliteit, het grootste comfort en natuurlijk 

uw veiligheid op wegen en fietspaden!

ONZE FIETSEN 
EN E-BIKES



FAMILIEWANDELING IN 
HET ZEVENGEBERGTE
DRAKEN, KASTELEN EN DE ONDERWATERWERELD

Ongerepte wandelpaden, onbekende bergen en middeleeuwse kastelen en 

paleizen: dit alles wacht jong en oud in het Zevengebergte. Vakantie vieren 

waar vliegende draken thuis zijn, is het motto van deze familiewandeling. Vanuit 

Königswinter kunt u het natuurpark Zevengebergte en de stad Bonn verkennen 

en avontuurlijke dagtochten maken.

De hoogtepunten in één oogopslag 
• SEA LIFE, toegang inclusief

• Boottocht Königswinter-Bonn inclusief

• Beklimming Drachenfels en Petersberg

Programma
Dag 1: Aankomst in Königswinter

Dag 2: Beklimming Drachenfels 

 ca. 3-4 uur | 13 km |  335 m  335 m

Dag 3:  Dagtocht Bonn inclusief boottocht

 ca. 3-4 uur | 10 km |  110 m  30 m

Dag 4:  Belevingsdag SEA LIFE

 ca. 2 uur | 7 km |  80 m  80 m

Dag 5:  Wandeltocht Zevengebergte

 ca. 3 uur | 10 km |  295 m  295 m

Dag 6:  Terugreis of verlenging
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FIETS- EN KANOVAKANTIE ALTMÜHLTAL 
PEDDELEND EN OP DE PEDALEN
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Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 6 dagen
Wandelafstand: 40 km
Afstand v.a. Arnhem: 195 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 389,00 p.p. 

Inbegrepen
•  5 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Boottocht Königswinter-Bonn
•  Toegang SEA LIFE Königswinter
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

•  Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Afstand: 46 km kanoën, 135 km fietsen
Afstand v.a. Arnhem: 598 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 775,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Kano’s inclusief uitrusting
• Huurfietsen vanaf Eichstätt
• Bagagetonnen ‘pack-sack’
• Kano instructie
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• Service-Hotline

De Altmühl leent zich perfect voor een kano vakantie met het hele gezin. De 

rivier stroomt langzaam door een schilderachtig dal met krijtrotsen en ruïnes en 

kastelen. Een aantal stroomversnellingen en heuse kano-glijbanen zorgen vanaf 

Treuchtlingen voor ontspannen kano-avonturen. In Eichstätt stapt u over op de 

fiets waarmee u onbezorgd naar de Donau-kruising bij Regensburg fietst.  

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Rotsformatie de Twaalf Apostelen

• Kano-glijbanen en stroomversnellingen

• Huurfietsen en kano uitrusting inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in Treuchtlingen

Dag 2: Treuchtlingen – Pappenheim ca. 14 km

Dag 3: Pappenheim – Dollnstein ca. 15 km

Dag 4: Dollnstein – Eichstätt ca. 17 km

Dag 5: Eichstätt – Beilngries ca. 45 km 

Dag 6: Beilngries – Kelheim ca. 50 km 

Dag 7: Kelheim – Regensburg ca. 40 km 

Dag 8: Terugreis of verlenging



DONAU FIETSROUTE 
VOOR FAMILIES 
SPROOKJESGROT, KELTISCH DORP EN HET REUZENRAD

MULTI-ACTIEF IN 
SALZBURGERLAND
ACTIE, WATER EN AVONTUUR

Een multi-actieve familievakantie met de coolste activiteiten in het 

Salzburgerland. Van klimmen in het touwenpark, een spannende raftingtour of 

een ontspannen stand-up paddle-tour. Met Active on holiday mist u geen enkel 

hoogtepunt. U verblijft in een knus familiehotel met zwembad en een 

fantastisch uitzicht op de Obertrummersee waar het u aan niets zult ontbreken!

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Beschreven activiteiten inclusief

• 2x diner en 1x kaasfondue inclusief

• Verblijf in hotel Walkner in Seeham

Programma
Dag 1: Aankomst in Seeham 

Dag 2: Tiefsteinklamm en de Mondsee

Dag 3: Gut Aiderbichl en SUP op de Mattsee

Dag 4:  Salzburg en Oberndorf

Dag 5:  Raften op de Salzach of Canyoning in de Almbachklamm

Dag 6:  Klimmen in het Hochseilpark Seeham

Dag 7:  Terugreis of verlenging

www.activeonholiday.com

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 7 dagen
Afstand v.a. Arnhem: 885 km
Reisperiode: juni-september

Boeken vanaf € 899,00 p.p. 

Inbegrepen
• 6 overnachtingen inclusief ontbijt
• Welkomstcocktail 
• 3x 4-gangen keuzediner 
• Gebruik hotel faciliteiten
• SUPpen op de Mattsee  
• Hochseilpark Seeham 
•  Raften op de Salzach of Canyoning in 

de Almbachklamm (beiden mogelijk met 
toeslag €90 pp)

• Cider-snack bij een Heuriger
• Toegang Gut Aiderbichl
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels met 

route- en overzichtskaarten, uitgebreide 
routebeschrijving, bezienswaardigheden, 
belangrijke telefoonnummers, kofferlabels)

• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 190 km
Afstand v.a. Arnhem: 890 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 559,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Treinreis Krems-Tulln
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

Langs de Donau valt veel te ontdekken: vuurspuwende draken in de 

grotspoorlijn en het Aqua Park in Ausee wachten op grote en kleine 

vakantiegasten. Glooiende fruit- en wijngaarden van de Werelderfgoedregio, 

de Wachau waar kleine fijnproevers kunnen smullen van abrikozen en appels, 

terwijl mama en papa de bubbels proeven. Al trappend bereikt u Wenen met 

het wereldberoemde reuzenrad.

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Aqua Park am Ausee, met glijbanen en klimtorens 

• Wenen, met het Prater

• Treinreis Krems-Tulln inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in Linz 

Dag 2: Linz – Enns ca. 25 km

Dag 3: Enns – Grein ca. 40 km

Dag 4: Grein – Marbach ca. 30 km

Dag 5: Marbach – Wachau ca. 20 km 

Dag 6: Wachau – Krems ca. 40 km 

Dag 7: Krems – treinreis naar Tulln – Wenen ca. 35 km

Dag 8: Terugreis of verlenging
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MULTI-ACTIEF AAN HET GARDAMEER 
KLIM- EN ZWEMPLEZIER VOOR DE HELE FAMILIE!

Meer dan 300 dagen zon per jaar en prachtig uitzicht op de Alpen. Op de 

populaire ‘Waalwege’, de gezinswandelpaden, hoeft u niet steil te klimmen. De 

smalle beekjes begeleiden u langs de hele route. Vroeger werden ze gebruikt 

om de velden te irrigeren, tegenwoordig maken ze van elke wandeling een 

unieke waterbelevenis!

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Rit Vinschgautrein inclusief

• Waalwege, wandelpaden langs smalle beekjes

•  Naturno, met het avonturenbad en glijbaan 

Programma
Dag 1: Aankomst in Reschen

Dag 2: Reschen – Burgeis/Mals 

 ca. 4 tot 5 uur | 16 km |  170 m  600 m

Dag 3: Burgeis/Mals – Schluderns 

 ca. 4 uur | 10 km |  160 m  440 m

Dag 4: Schluderns – Vinschgaubahn naar Kastelbell – Naturns

 ca. 4 uur | 11 km |  350 m  395 m

Dag 5: Dagtocht Natuurpark Texelgruppe 

 ca. 2 tot 3 uur 

Dag 6: Naturno – Partschins 

 ca. 3 tot 4 uur | 7 km |  270 m  270 m

Dag 7: Partschins – Merano 

 ca. 3 uur | 10 km |  220 m  485 m

Dag 8: Terugreis of verlenging
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Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Wandelafstand: 62 km
Afstand v.a. Arnhem: 850 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 629,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Rit Vinschgautrein Schluderns-Kastelbell
• Vinschgaucard 
• Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• GPS data op aanvraag beschikbaar
• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 uitdagend

Reisduur: 8 dagen
Afstand v.a. Arnhem: 1050 km
Reisperiode: april-oktober

Boeken vanaf € 529,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt (camping 

geen ontbijt maar 3x diner)
• Familie Fiets Experience 
• Familie Rotsklimmen 
• Canyoning 
• Kajak Tour 
• Familie Ferrata 
• Familie Avonturen trekkingtocht  
• Bos-avontuur Rio Luina 
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• Service-Hotline

Ouders en kinderen opgelet! Het Gardameer biedt tal van vakantie-activiteiten 

voor families. Klimmen, canyoning, fietsen, raften nog veel meer wacht op u 

tijdens een multi-actieve familievakantie met Active on holiday. Natuurlijk is er 

genoeg tijd voor pizza, pasta en “dolce far niente”, oftewel het zoete nietsdoen. 

Voor verveling is geen tijd!

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Verblijf in een hotel of op de camping

• Extra activiteiten SUP of surfen boekbaar

• Beschreven activiteiten inclusief

Programma
Dag 1: Aankomst in Riva/Arco

Dag 2: Familie Fiets Experience

Dag 3: Familie Rotsklimmen

Dag 4: Kajak Tour

Dag 5: Rustdag

Dag 6: Familie Ferrata

Dag 7: Canyoning

Dag 8: Terugreis of verlenging
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FAMILIEWANDELING 
IN ZUID-TIROL
VAN RESCHEN NAAR MERANO VOOR ALLE 
SCHOENMATEN!



Een grote, drijvende tuin in de Atlantische Oceaan, en u en uw gezin staan 

midden in dit bloemenparadijs. Klinkt dat niet goed? Dat is het ook! Deze 

familievakantie op Madeira biedt u afwisseling in een aangenaam en zonnig 

klimaat. De hele familie vermaakt zich als waterratten en met avontuurlijke 

activiteiten, met een beetje geluk ziet u zelfs een Manta rog in het 

natuurreservaat.

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Beschreven activiteiten inclusief

• Extra activiteiten boekbaar

• Verblijf in hotel Four Views Oasis****

Programma
Dag 1: Aankomst op Madeira (individueel) en transfer naar hotel

Dag 2: Canyoning

Dag 3: Kayak Tour

Dag 4:  Coasteering

Dag 5:  Mountainbiketocht of Catamaran excursie

Dag 6:  Surfen

Dag 7:  Levada wandeling

Dag 8:  Terugreis of verlenging
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Tourkarakter
 sportief

Reisduur: 8 dagen
Aanvlieghaven: Funchal
Reisperiode: januari-december

Boeken vanaf € 765,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen inclusief ontbijt
• Luchthaventransfers
• Canyoning
• Kayak Tour op zee
• Coasteering 
• Mountainbike- of catamaran Tour 
• Surfen
• Levada wandeling
• Transfers activiteiten
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

• Service-Hotline

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 205 km
Afstand v.a. Arnhem: 980 km
Reisperiode: maart-oktober

Boeken vanaf € 729,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen inclusief ontbijt
•  Rit met de Vinschgau kabelbaan
•  1 x Pistache-ijs bij het Gardameer
•  Bagagetransfer(s)
•  Reismapje 1 x per kamer (Duits, Engels 

met route- en overzichtskaarten, 
uitgebreide routebeschrijving, 
bezienswaardigheden, belangrijke 
telefoonnummers, kofferlabels)

•  GPS data op aanvraag beschikbaar
•  Service-Hotline

Plezier is erg belangrijk voor een gezinsvakantie, onderweg vinden de kleine 

benen rust in bijna elk Zuid-Tirools dorp waar een zwembad is om rond te 

spetteren. Fietsen maakt hongerig! Pizza, spaghetti en lasagne laten de ogen 

van de kinderen stralen, de Italiaanse keuken is voor ouders en bambini een 

traktatie. Geniet van “La Dolce Vita”!

De hoogtepunten in één oogopslag 
• Kabelbaanrit Vinschgau inclusief

• Pistache ijsje inclusief

• Bobsleebaan Alpin-Bob-Meran 2000 

Programma
Dag 1: Aankomst in Merano

Dag 2: Dagtocht Reschenpass ca. 40 km + treinreis

Dag 3: Merano – Bolzano ca. 35 km

Dag 4: Bolzano – Auer ca. 30 km

Dag 5: Auer – Trente ca. 45 km

Dag 6: Trente – Rovereto ca. 30 km

Dag 7: Rovereto – Gardameer ca. 25 km

Dag 8: Terugreis of verlenging

MULTI-ACTIEF OP 
MADEIRA
AVONTUUR OP HET BLOEMEN-EILAND!
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FAMILIE FIETSREIS ZUID-TIROL 
VAN MERANO NAAR HET GARDAMEER
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Ms Princess vaart op de Oder. Een aangenaam schip met een 
licht ingericht restaurant en een gezellige salon. Een totaal van 49 
buitenhutten. Tweeenveertig 2-persoonscabines op het hoofddek, 
waarvan er vier beschikbaar zijn voor driepersoonsbezetting door 
een Pullmann-bed uit te klappen (maximale belasting van het 3e bed 
max. 70 kg) en zeven 2-persoonshutten op het bovendek.

Alle hutten zijn ongeveer 10,5 vierkante meter, uitgerust met douche 
/ toilet, haardroger, satelliet-tv, kluis (tegen betaling) en centraal 
geregelde airconditioning. De ramen kunnen op beide dekken niet 
worden geopend. Van de twee afzonderlijke bedden wordt overdag 
een bank en zitgelegenheid gemaakt. Alle dekken, inclusief het 
grote, gedeeltelijk overdekte zonnedek, kunnen worden bereikt via 
een traplift naast de trap. De trappen zijn erg steil (stoeltjeslift op 
passagier- en zonnedek, max. 100 kg).

Bij uw reis over de Donau stapt u aan boord van het prachtige 
middenklasse schip ms Normandie. Hier wacht een persoonlijke en 
vertrouwde sfeer op u. Op het bovendek bevindt zich de gezellige 
panoramasalon met bar, op het hoofddek het smaakvol ingerichte 
restaurant (geen directe toegang vanuit de cabine). Het ruime 
zonnedek heeft een zitgedeelte en ligstoelen. 

De Ms Normandie heeft in totaal negenenveertig hutten met twee 
bedden en twee hutten met één bed. De hutten met 2 bedden zijn 
ongeveer 10 - 11 m² groot en zijn uitgerust met twee lage bedden, 
douche / wc, tv, kluis, haardroger, centraal geregelde airconditioning 
en een panoramisch raam. De vensters op het bovendek kunnen 
worden geopend. De bedden worden overdag omgevormd tot 
zitbanken. De hutten met één bed zijn kleiner (ongeveer 7 vierkante 
meter). 

MS Florentina neemt u mee over de Elbe en de Moldau. Het 
gezellige en comfortabele middellange schip werd gebouwd in 1980 
en is tussen 2008 en 2014 volledig gerenoveerd: een licht, vriendelijk 
restaurant en bar, een kleine lounge naast de receptie en een salon 
met panoramische ramen op het bovendek. Groot zonnedek met 
ligstoelen.
Bovendek: 16 x 2-persoonshutten (ongeveer 10 vierkante meter) en 
4 x 1-persoonshutten (ongeveer 8 vierkante meter) met Frans balkon 
(raam te openen). Hoofddek: 24 x 2-persoonshutten (ongeveer 10 
vierkante meter) en 2 x 1-persoonshutten (ongeveer 8 vierkante 
meter) (ramen kunnen niet open). Alle 46 buitenhutten met douche/
wc, haardroger, tv, kluis en centrale airconditioning met individueel 
regelbare ventilatie. Wi-Fi is beschikbaar (afhankelijk van de 
ontvangst niet op de gehele route).

DEGELIJKE KWALITEIT MET HET 
BESTE COMFORT

Een goede fiets is een van de belangrijkste 
voorwaarden voor een succesvolle fietstocht. Daarom 
vertrouwen we op solide kwaliteit van alle onderdelen 

en van de productie, gebaseerd op de bewezen 
kwaliteit van KTM-fietsen en geperfectioneerd door 

onze ‘meester Jaceck Szczurek’, een voormalig 
wielrenner en professionele fietser. Dus we 

garanderen de beste kwaliteit, het grootste comfort 
en natuurlijk uw veiligheid op wegen en fietspaden!

ONZE FIETSEN 
EN E-BIKES

Overdag fietst u op uw gemak langs de prachtige rivieren 
en ‘s avonds geniet u van het leven aan boord van een 
riviercruiseschip. Een leuke manier om fietsvakanties 
en cruisen te combineren. U zit ontspannen op het 
zonnedek, geniet van het comfort aan boord terwijl 
het schip via de rivier haar weg zoekt. Verschillende 
panorama’s trekken aan u voorbij, een kasteel dat hoog 
op de rotsen uitkijkt over de rivier, een klein romantisch 
dorp langs de oever, het uitzicht op weilanden en velden 
waar de rivier doorheen slingert. Waarom in deze actieve 
vakantiegids? Omdat cruisen op rivieren en overdag 
heerlijk fietsen een zeer aantrekkelijke combi is. Keer 
op keer gaat u van boord om de prachtige oevers en 
plaatsen langs de rivier, die u vanaf het schip al zag, van 
dichterbij te verkennen. En ook het achterland kan op 
deze wijze prima ontdekt worden.

Bagagetransport is natuurlijk niet nodig voor dit type reis: u 
begint te fietsen en uw bagage blijft gewoon aan boord.  
’s Middags keert u weer terug naar het schip en geniet u aan 
boord van het comfort van een cruiseschip. De chef-kok zorgt 
voor het culinair genieten terwijl u dineert in de salon van het 
schip. En misschien trakteert u uzelf daarna op een aperitiefje op 
het zonnedek. De avondlucht is nog steeds warm, de zon gaat 
onder en haar rode gloed wordt weerkaatst op het water. Fietsen 
en cruisen zijn een perfecte combinatie.

WIJ ZIJN VOOR U TER PLAATSE, 
ONZE REISLEIDING DOOR HEEL EUROPA!

Rivieren verbinden parels
De rivieren beloofden rijkdom, en trokken mensen aan die hier steden 
bouwden: bijna alle grote en charmante steden van Europa werden 
aan een rivier gebouwd. Berlijn aan de Spree, Koblenz aan de Moezel 
en de Rijn of Amsterdam met zijn grachten, bijvoorbeeld. Maar ook de 
cultuur van Europa openbaart zich langs de verschillende rivieren. En 
vergeet natuurlijk niet de rijke en zeldzame flora en fauna. De Moezel 
en de Saar stromen door gebieden met wijngaarden, waaruit de beste 
wijnen ontstaan. Of een gecombineerde reis op de Donau? Vooral met 
fiets en schip een ervaring. Vanuit Passau begint u te fietsen en kunt 
u doorrijden naar Wenen of zelfs Boedapest. De Donau verbindt drie 
landen met elkaar tijdens deze fietstocht.

Onze vloot
Ms Olympia neemt u mee over de Rijn. Comfortabel en gezellig 
schip met een familiare sfeer. Het schip is in 2015/2016 gerenoveerd. 
De salon met panoramavensters is ingericht als een Engelse Club 
en heeft een gezellige bar. Het lichte en vriendelijke restaurant 
nodigt u uit om heerlijke te genieten van de aan boord geserveerde 
maaltijden. Er is een ruim, gedeeltelijk overdekt, zonnedek met zit- 
en opbergruimte voor fietsen. In totaal 48 comfortabele buitenhutten 
voor max. 94 gasten. Hoofddek: 20 tweepersoonshutten (ongeveer 
11 vierkante meter). Bovendek: 24 hutten met 2 aparte bedden 
(ongeveer 11 vierkante meter), 4 grotere hutten achter in het schip 
(12 vierkante meter, 3 van hen met een tweepersoonsbed, tijdens 
de reis zijn hier motorgeluiden waarneembaar) en 2 single-hutten 
(ongeveer 9 vierkante meter). Alle hutten hebben douche / wc, 
haardroger, telefoon, tv, individueel regelbare airconditioning / 
verwarming, koelkast, kluis en panoramische ramen. De vensters op 
het bovendek kunnen worden geopend. 

www.activeonholiday.com

CRUISEN EN FIETSEN,   
DE PERFECTE COMBINATIE!
PER FIETS EN BOOT OP VERSCHILLENDE EUROPESE RIVIEREN



VAN DE OOSTZEE NAAR 
BERLIJN VIA DE ODER
MS PRINCESS

Vanuit het oude Hanzestadje Stralsund fietst u langs de unieke Bodden-kust 

naar de grootste eilanden van Duitsland, Rügen en Usedom. Via de Oderhaff 

komt u in het Poolse Szczecin met het prachtige kasteel. U fietst door het 

rustige en unieke Oder-landschap naar Oranienburg en via uitgestrekte bossen 

naar uw eindbestemming, de wereldstad Berlijn. Wat is er mooier dan op de 

fiets de interessante de cultuur en natuur te beleven en dan terug te gaan naar 

uw “drijvende hotel”? 

Programma
Dag 1: Aankomst in Stralsund

Dag 2:   Stralsund – Lauterbach, fietstocht ca. 48 km en cruise Lauterbach – 

Peenemünde

Dag 3:  Peenemünde – Wolgast, fietstocht ca. 20 km

Dag 4:  Wolgast – Stettin, ontspannen dag aan boord

Dag 5:  Cruise Stettin – Mescherin  – Schwedt, fietstocht ca. 30 km

Dag 6:  Cruise Schwedt – Hohensaaten – Eberswalde, fietsttocht ca. 32 km

Dag 7:   Boottocht Eberswalde – Oranienburg  – Berlijn, fietstocht ca. 38 km

Dag 8: Terugreis
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VAN ROTTERDAM TOT STRAATSBURG 
LANGS DE RIJN 
MS OLYMPIA

De fietsroute langs de Rijn geeft uitzicht op de veel bezongen rivier, maar 

ook op de ongerepte bossen langs de rivier met een rijke flora en fauna. De 

fietsroute leidt door charmante stadjes, dorpen en wijnbouwgebieden, die een 

rijk toeristisch, cultureel en culinair aanbod bieden. Een korte omweg naar 

de Neckar met de historische stad Heidelberg mag u niet missen. Maar het 

landschap, de culturele erfenissen en gastronomische lekkernijen zijn niet zo 

gemakkelijk te beschrijven, dus gaat u het zelf gewoon ervaren!

In verschillende etappes kunt u de Rijn ontdekken: van Rotterdam 

naar Keulen, van Keulen naar Mainz en van Mainz naar Straatsburg. 

Kies de route die het beste bij u past.

Programma Mainz-Straatsburg
Dag 1: Aankomst in Mainz 

Dag 2:  Mainz – Nierstein, fietstocht ca. 20 km en cruise Nierstein-Worms

Dag 3:  Worms – Heidelberg, fietstocht ca. 45 km

Dag 4:  Heidelberg – Mannheim, fietstocht ca. 47 km

Dag 5:  Mannheim – Speyer, fietstocht ca. 20 km

Dag 6:   Speyer – Germersheim, fietstocht ca. 25 km en cruise Germersheim-

Plittersdorf

Dag 7:   Plittersdorf – Gambsheim/Freistett, fietstocht ca. 40 km en cruise 

Gambsheim – Straatsburg (Kehl)

Dag 8:  Vertrek vanuit Straatsburg (Kehl)
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Tourkarakter
 actief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 165 km
Reisperiode: mei-september

Boeken vanaf € 949,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen in een buitenhut
•  Volpension: 7x ontbijtbuffet, 6x 

lunchpakket of lunch snack, 6x koffie/thee 
in de namiddag, 7x 3-gangen keuzemenu

• Welkomstcocktail
• Dagelijkse fietstourbijeenkomst
• Routeboek voor individuele tochten
• SE-Tours-reisleiding

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 200 km
Reisperiode: juni-september

Boeken vanaf € 999,00 p.p. 

Inbegrepen
• 7 overnachtingen in een buitenhut
•  Volpension: 7x ontbijtbuffet, 6x 

lunchpakket of lunch snack, 6x koffie/thee 
in de namiddag, 7x 3-gangen keuzemenu

• Welkomstcocktail
• Routeboek voor individuele tochten
• SE-Tours-reisleiding



     

ELBE EN DE GOUDEN 
STAD PRAAG
MS FLORENTINA

De Tsjechische Republiek, het kleine land in het hart van Europa, betovert met 

zijn originele rivierlandschappen, pittoreske dorpjes en romantische kastelen, 

waarvan de geschiedenis en architectuur vaak terug te voeren zijn naar de 

Middeleeuwen. De start en finish van deze prachtige fietscruise is het charmante 

Elbe stadje Brandýs nad Labem-Stara Boleslav met zijn kasteel. De wijk Stara 

Boleslav van de dubbele stad is ook de oudste bedevaartsoord in Bohemen. 

Praag, “de gouden stad” en “de stad van honderd torens” zoals het ook wordt 

genoemd, staat natuurlijk ook op de agenda.

Programma
Dag 1: Aankomst in Praag

Dag 2: Fietstocht Praag – Kralupy ca. 27 km

Dag 3:  Fietstocht Kralupy-Melnik ca. 28 km, cruise Melnik-Litomerice

Dag 4: Litomerice of fietstocht naar Usti ca. 53 km

Dag 5: Cruise Litomerice – Roudnice, fietstocht Roudnice – Mlcechvosty ca. 40 km

Dag 6: Mlcechvosty – Praag ca. 40 km

Dag 7: Praag of fietstocht Praag – Zbraslav ca. 30 km

Dag 8: Terugreis of verlenging
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HOOGTEPUNTEN VAN DE DONAU 
MS SE-MANON

Met Active on holiday langs de Donau,  een heel bijzondere ervaring, want uw 

“drijvende hotel” is er altijd! Het natuurspektakel van de Schlögener 

Donauschlinge, het Werelderfgoed de Wachau met zijn wijnterrassen, kastelen 

en paleizen, de ongerepte bossen van het Nationaal Park Donau-auen en de 

pittoreske Hongaarse Donau-bocht worden afgewisseld met levendige 

metropolen zoals Wenen, Bratislava en Boedapest. Vuurwerk aan 

bezienswaardigheden, kleine, dromerige koffiehuizen en gezellige wijntavernes 

wachten op u.

Programma
Dag 1: Aankomst in Passau, cruise naar Engelhartszell

Dag 2:  Engelhartszell – Brandstatt, fietstocht ca. 46 km, cruise naar Bratislava

Dag 3:  Bratislava, fietsttocht ca. 54 km

Dag 4:  Boedapest of Szentendre, fietstocht ca. 40 km

Dag 5:  Visegrad – Esztergom, fietstocht 25 tot 60 km

Dag 6:  Wenen-Nussdorf/Korneuburg

Dag 7:  Wachau – Melk – Pöchlarn, fietstocht ca. 45 km, cruise naar Passau

Dag 8:  Terugreis of verlenging
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Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 220 km
Reisperiode: mei-augustus

Boeken vanaf € 749,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen in een buitenhut
•  Volpension: 7x ontbijtbuffet, 6x 

lunchpakket of lunch snack, 6x koffie/thee 
in de namiddag, 7x 3-gangen keuzemenu

•  Retour luchthaventransfer
•  Bustransfer Schip-Praag vv dag 7
•  Welkomstcocktail
•  Routeboek voor individuele tochten 
•  GPS-gegevens
•  SE-Tours-reisleiding

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

SCAN de QR-CODE
voor meer informatie
over aankomstdata

en prijzen.

Tourkarakter
 recreatief

Reisduur: 8 dagen
Fietsafstand: 165 km
Reisperiode: juni-september

Boeken vanaf € 949,00 p.p. 

Inbegrepen
•  7 overnachtingen in een buitenhut
•  Volpension: 7x ontbijtbuffet, 6x 

lunchpakket of lunch snack, 6x koffie/thee 
in de namiddag, 7x 3-gangen keuzemenu

• Welkomstcocktail
• Dagelijkse livemuziek
• Dagelijkse fietstourbijeenkomst
• Routeboek voor individuele tochten 
• GPS-gegevens
• SE-Tours-reisleiding



UW REIS BOEKEN: 
WAAR MOET U OP LETTEN?

Om uw reis te boeken raden wij u aan om onze website te 
gebruiken. U wordt op een overzichtelijke manier door het 
hele boekingsproces geleid en u hebt de beschikking over 
de meest actuele reisinformatie. Bovendien ontvangt u 
direct een duidelijk overzicht van de prijsopbouw. 
Komt u er via de website toch niet uit of heeft u nog 
aanvullende vragen, bel dan met één van onze reisadviseurs 
op 085-020 52 42 of e-mail naar info@activeonholiday.com, 
we helpen u graag.

Zodra u via onze website of telefonisch definitief geboekt heeft, 
kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Dit geldt ook 
in het geval van een reisaanvraag, waarbij we de reis – of delen 
ervan – eerst moeten aanvragen bij de accommodatie en/of 
luchtvaartmaatschappij. 

PERSOONSGEGEVENS
Wij verzoeken u vriendelijk uw persoonsgegevens en die van 
eventuele medereizigers bij boeking / offerte / optie goed door te 
geven. Zo moeten bijvoorbeeld voor een vliegreis de achternaam en 
de eerste voornaam op het vliegticket precies overeenkomen met 
de officiële naam in het paspoort. Gebruik – indien van toepassing 
– altijd uw meisjesnaam. Wijzigingen achteraf zijn vaak niet meer 
mogelijk of kunnen leiden tot 100% kosten voor een nieuw vliegticket.

PREFERENTIES
Heeft u preferenties, zoals bepaalde voedingswensen, dan raden 
wij u aan deze direct bij boeking aan ons door te geven. Wij kunnen 
helaas geen garanties afgeven voor preferenties, maar wij zullen er 
zorg voor dragen dat deze zorgvuldig worden doorgegeven.

REISBESCHEIDEN
Een á twee weken voor vertrek ontvangt u uw reisdocumentatie met 
informatie over de reis en eventuele tickets. Voorwaarde is dat de 
reissom volledig voldaan moet zijn. Boekt u binnen twee weken voor 
vertrek dan ontvangt u de informatie digitaal.

AANBETALING
Nadat uw boeking door ons bevestigd is, ontvangt u per e-mail 
de reisovereenkomst. Hierop staat de hoogte van de aanbetaling 
vermeld, namelijk 10% van de reissom plus de reserveringskosten. 
Deze aanbetaling dient u per direct te voldoen. Uiterlijk vier weken 
voor vertrek moet het restant van de reissom zijn voldaan. Het 
reispakket ontvangt u ongeveer één à twee weken voor vertrek als 
de volledige reissom is voldaan.

RESERVERING/WIJZIGINGS KOSTEN
Wanneer u een standaardreis boekt, wordt er € 20,- 
reserveringskosten per boeking in rekening gebracht. Bij 
wijzigingen in bestaande boekingen berekenen wij € 20,- 
wijzigingskosten (exclusief eventuele van toepassing zijnde 
annuleringskosten). Wijzigingen binnen zes weken voor 

vertrek kunnen worden aangevraagd, maar zullen meestal 
hoge annuleringskosten met zich meebrengen.

RESERVERINGSKOSTEN VERVOER
Voor de uitgifte van vliegtickets en/of treintickets hanteren wij de 
volgende (extra) reserveringskosten:
- Vliegticket binnen Europa € 25,- per persoon
- Treinticket € 10,- per persoon

BAGAGEREGELS
Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen moet u voor ieder stuk 
ruimbagage bijbetalen of kunt u slechts één stuk ruimbagage per 
persoon inchecken zonder bijbetaling. Raadpleeg voor vertrek de 
website van de maatschappij waarmee u vliegt om te weten wat de 
exacte bagageregels zijn. Voor extra bagage worden vaak (hoge) 
meerkosten berekend.

NIET INBEGREPEN KOSTEN 
Bij alle gepubliceerde reizen is het aanreizen naar de bestemming 
alsmede de terugreis niet inbegrepen. Ook parkeerkosten 
bij het gebruik van eigen vervoer zijn niet in de reissom 
inbegrepen en moeten, net als eventueel van toepassing zijnde 
toeristenbelastingen en/of extra transfers, ter plaatse voldaan 
worden. Ook niet inbegrepen zijn optionele excursies, reis- en 
annuleringsverzekering en persoonlijke uitgaven.

Op alle reizen in dit programma zijn de ANVR-reisvoorwaarden voor 
pakketreizen van toepassing. U vindt deze op www.anvr.nl.

VERZEKERINGEN
Onverzekerd op reis kan u duur komen te staan, net als het 
annuleren van uw reis. Wij adviseren u daarom altijd een goede 
reisverzekering alsmede een annuleringsverzekering af te sluiten.
Wij helpen u hierbij graag en werken daarvoor samen met Allianz 
Global Assistance voor op maat samengestelde verzekeringen. 
Uiteraard kunt u zich ook laten informeren door uw eigen 
verzekeringsadviseur.
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ALGEMENE
INFORMATIE

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Op (bijna) alle tochten wordt u op de 
bestemming persoonlijk begroet en ontvangt 
u veel waardevolle en nuttige tips voor uw 
reis. Of het nu gaat om vragen over de 
route, of om services zoals treinkaartjes of 
boottochten of andere onduidelijkheden, 
onze medewerkers beantwoorden al uw 
vragen. Bovendien worden de details van de 
verschillende routes besproken.

PERSOONLIJKE OVERDRACHT VAN 
DE HUURFIETSEN
Onze fietsen staan niet ergens in de 
fietsenkelder van het hotel klaar om 
afgehaald te worden, maar worden u meestal 
persoonlijk overhandigd door onze reisleiding. 
Dus de fietsen kunnen door de specialist 
worden aangepast aan uw individuele wensen 
en er staat u niets meer in de weg om een 
heerlijke fietsweek te beleven.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE 
 BAGAGETRANSFERS
Uw bagage wordt dagelijks ter plaatse door 
ons team vervoerd en staat ‘s avonds voor 
u klaar in het volgende hotel. Aantal stuks 
bagage: op alle reizen kunt u in principe 
zoveel stuks bagage meenemen als u wilt, 
belangrijkste is wel het gewicht. Ons team 
vervoert bagage tot een maximum van 
20 kilogram per stuk. Aansprakelijkheid: 
aangezien de bagage meerdere keren tijdens 
de tour wordt geladen, wordt er nogal wat 
gevraagd van koffers en tassen. Gelieve 
daarom doordacht in te pakken, Active 

on holiday kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor (optische) schade of schade aan 
handgrepen en rollen. Afwijkende bagage 
en betaalmiddelen zijn ook uitgesloten van 
aansprakelijkheid.

PRIVACY POLICY
Active on holiday hecht veel waarde aan 
uw vertrouwen in onze organisatie. Graag 
informeren wij u over de wijze waarop wij 
omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

WET BESCHERMING PERSOONS-
GEGEVENS (WBP)
Wanneer uw gegevens aan Active on 
holiday verstrekt, vallen uw gegevens onder 
de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien 
van de verwerking en bescherming van uw 
persoonsgegevens. 

Voor het maken van bijvoorbeeld een 
boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief 
word u gevraagd naar persoonlijke 
informatie. De persoonlijke gegevens 
die u invult gebruiken wij uitsluitend om 
de service te verlenen, het betreffende 
reisproduct te leveren of u in de toekomst 
over reisproducten te informeren. Tijdens 
het boekingsproces word u gevraagd om 
gegevens van thuisblijvers te verstrekken. 
Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf 
informeert dat wij hun gegevens in ons bezit 
hebben en uitsluitend zullen gebruiken in 
geval van een calamiteit.

VERWERKING VAN PERSOONS-
GEGEVENS
Om de service en het reisproduct zo goed 
mogelijk te leveren kan het noodzakelijk 
zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te 
stellen aan onze leveranciers of derden, 
die de uiteindelijke producten en diensten 
leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij 
zullen uw persoonsgegevens nooit zonder 
uw toestemming verstrekken aan personen 
of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, 
kunnen wij verplicht worden (door 
overheidsinstanties op vertrek- en 
aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens 
verstrekt en verwerkt worden in het 
kader van een grenscontrole, immigratie-, 
veiligheids-, antiterrorisme- en andere 
doeleinden die toepasselijk worden geacht. 
Ook als het verstrekken van gegevens 
niet verplicht is, kunnen wij besluiten om 
overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

INZAGE, CORRECTIE EN 
 VERWIJ DEREN VAN PERSOONS-
GEGEVENS
Wij zijn verantwoordelijk voor de 
gegevensverwerking. Indien u inzage, 
correctie en/of verwijdering van uw 
persoonsgegevens wil, kunt u dit aanvragen 
via info@activeonholiday.com . Hier kunt u 
ook terecht met vragen of opmerkingen over 
ons privacy beleid.  

FIETS APP (ANDROID + I-PHONE)
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De Fiets app is ontworpen om u te helpen te navigeren tijdens uw tour en om constant 
lezen en bekijken van kaarten en gedetailleerde routebeschrijvingen te voorkomen. De 
app is gratis beschikbaar en werkt vrij eenvoudig op elke smartphone (Android, iPhone). 
De GPX-tracks voor de dagelijkse fietstochten en de GPS-coördinaten voor de geboekte 
hotels zijn op aanvraag gratis beschikbaar. De verzending vindt plaats per e-mail en de 
gegevens kunnen eenvoudig worden opgevraagd bij ons vóór de reis.
Belangrijke opmerking: de kaarten zijn ook beschikbaar in de offline modus, dus er 
zijn geen roaming-kosten in het buitenland.

De Eurobike-app werkt als volgt:

1. Download de Eurobike-app

2.  Vraag GPX-nummers en hotellijst aan op Eurobike

3. Track- en hotellijstverzending via e-mail

4.  Open nummers en hotellijsten in de Eurobike-app

5.  Download de kaart voor de betreffende 

 vakantieregio

6. En vertrekken!



Voor meer informatie en reserveringen:
www.activeonholiday.com   |   085-020 52 42


