ERRATA BROCHURE “OKRAREIZEN 2022”
Extra reis die niet in de brochure staat
Zuiders genieten in de Camargue van 23 tot 30 april 2022 van de regio Oost-Vlaanderen. Meer info
op onze website.
Pagina 3: Info en inschrijven – Fout telefoonnummer
Voor meer info en het boeken van een vakantie bel je naar 02 616 15 17.
Pagina 12: Oostenrijk, Donauradweg – Inbegrepen
Het bezoek aan de Abdijkerk Stift Melk en Schloss Schönbrunn is wel inbegrepen in de prijs.
Pagina 18: Frankrijk, Haute Savoie – Aantal dagen en nachten
Deze reis telt 7 dagen en 6 nachten i.p.v. 8 dagen en 7 nachten.
Pagina 24: Italië, Le Marche – Geen single toeslag
Er is geen single toeslag voor deze vakantie. Singles kunnen meereizen zonder een meerkost te
betalen.
Pagina 27: Italië, Umbrië – Foute vluchtdatum
De vlucht van Brussel naar Firenze vertrekt natuurlijk op 1 mei 2022 en niet op 1 augustus 2022.
Pagina 28: Italië, Umbrië – Foute datum en vluchtdata
De reis naar Umbrië gaat door van 22 tot 27 april 2022. De vluchtdata naar Firenze en naar Brussel
zijn ook fout. Dit moet 22 en 27 april 2022 zijn.
Pagina 30: Marokko, Keizerlijke steden – Nederlandstalige gids
Een Nederlandstalige gids is inbegrepen tijdens deze reis naar Marokko.
Pagina 31: Montenegro – Regio Oost-Vlaanderen + aantal dagen en nachten
De reis naar Montenegro wordt georganiseerd door de regio Oost-Vlaanderen. In de brochure staat
dat de organisatie uitgaat van de regio algemeen.
De reis naar Montenegro telt 8 dagen en 7 nachten i.p.v. 10 dagen en 9 nachten.
Pagina 32: Noord-Denemarken, Zuid-Zweden – Aantal dagen en nachten
Deze reis telt 7 dagen en 6 nachten i.p.v. 8 dagen en 7 nachten.
Vervoer naar de luchthaven vanuit regio Mechelen is niet inbegrepen in de prijs en wordt niet
voorzien.
Pagina 37: Spanje, citytrip Bilbao – Foute prijs + aantal dagen en nachten
De prijs die wordt weergegeven bij deze reis naar Bilbao is niet correct. Voor deze reis betaal je 1260
euro i.p.v. 1040 euro.
Deze reis telt 4 dagen en 3 nachten i.p.v. 8 dagen en 7 nachten.
Pagina 40: Griekenland, Corfu – Inbegrepen

De maaltijden en dranken zijn inbegrepen tijdens deze vakantie. Andere maaltijden en dranken staan
foutief bij “niet inbegrepen”.
Pagina 41: Griekenland, Kreta, Rethymnon – Aantal dagen en nachten
Deze reis telt 8 dagen en 7 nachten i.p.v. 12 dagen en 11 nachten.
Pagina 45: Spanje, Torremolinos – Foute prijs
De single toeslag is niet correct bij deze reis. De single toeslag bedraagt 257 euro i.p.v. 133 euro.
Pagina 46: Spanje, Mallorca, Eix Lagotel Holiday Resort – Formule
Zowel de formule halfpension als all-in worden vermeld in de brochure. Tijdens deze
verblijfsvakanties verblijf je in formule all-in.
Pagina 47: Tenerife, GF Fanabe Costa Sur – Extra periode
Je kan ook tijdens de periode van 26 november tot en met 3 december 2022 naar Tenerife reizen
met regio Limburg. Voor deze reis betaal je 1489 euro. Wens je een single kamer dan betaal je een
toeslag van 278 euro. Er wordt vervoer naar de luchthaven voorzien vanuit regio Limburg (Paal en
Diepenbeek)
Pagina 53: België, Oostende - Vervoer
De periode van 30 mei tot 3 juni 2022 van de regio Oost-Brabant is met eigen vervoer.
Pagina 58: Nederland, Urmond – Aantal dagen en nachten
Deze reis telt 4 dagen en 3 nachten i.p.v. 8 dagen en 7 nachten.
Pagina 59: Fietsen in de Westhoek en Duitsland, Moezel – Fietshuur
Wij werken niet met fietshuur ter plaatse. Iedereen moet zijn eigen fiets meebrengen.
Pagina 72: Frankrijk, Elzas – Vervoer + aantal dagen en nachten
Bovenaan de pagina wordt het icoontje van een boot weergegeven. Het gaat hier echter over een
busreis naar de Elzas.
Deze reis telt 5 dagen en 4 nachten i.p.v. 10 dagen en 9 nachten.
Pagina 73: Italië, Magische meren – Aantal dagen en nachten
Deze reis telt 8 dagen en 7 nachten i.p.v. 5 dagen en 4 nachten.

