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Reisnieuwtjes
Veel Belgen boeken hun vliegtic
ket naar Amerika bij Icelandair
en maken een tussenstop in IJs
land Maar hoe maak je optimaal
gebruik van je verblijf rnet de
overvloed aan informatie van

daag Icelandair heeft nu tot 8 juli voor iedereen die een

ticket boekt een speciale dienst in het leven geroepen de
Buddy Hotline Via telefoon of Facebook Messenger kan je
aan een specialist vragen wat je graag zou willen meemaken
en krijg je alle nodige info Meer weten www icelandair com
nl nl vluchten stopover buddyhotline

Het Zuid Hollandse Leiden is een prachtige stad op tien kilo
meter van de kust en de bollenstreek Het is de ideale uitvals
basis voor enkele van de mooiste fietsroutes van Nederland

Ontdek het mooie hinterland van Leiden met zijn waterplassen
duingebieden kastelen en bloemenvelden In juni worden twee
nieuwe fietsroutes gelanceerd en kan je al fietsend boerenkaas
en het zilververleden ontdekken Meer info op www leiden nl
Wie wandelen zegt zegt natuur Maar de 9 romantische stad
jes van Nedersaksen een verbond van gezellige stadjes in
een straal van 100 km rond Hannover combineren wandelen

in de natuur met originele stadswandelingen Wat dacht je
van een stadswandeling in het spoor van de rattenvanger van
Hameien of een rozenroute in Hildesheim Of ga naar Goslar
voor de meest romantische wandelroute van Nedersaksen en

combineer dit met een wandeling in de Harz Via google vind
je over deze wandelroutes beslist meer

Cruisespecialist All Ways heeft
enkele speciale aanbiedingen
voor wie als single het water op
V

èfe
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een kajuit die je alleen bezet
verhogen ze het bedrag met slechts 10 Dat geldt voor ri
viercruises in Duitsland en Portugal en enkele zeecruises rond
Engeland Ierland en IJsland Meer info via info all ways be
Sinds 1 mei is de verkoop van de Premium Economy klasse
van Brussels Airlines van start gegaan Vanaf augustus wordt
de nieuwe tussenklasse operationeel op drie Noord Atlanti
sche routes van Brussel naar Toronto New York en Washing
ton Later wordt deze klasse dan ook in fases ingevoerd op
vluchten naar Afrika Upgrades kunnen eveneens op de dag
van de reis zelf aangekocht worden aan de check in balie
aan de gate of zelfs aan boord De nieuwe Premium Econo
my klasse biedt meer persoonlijke ruimte extra beenruimte
in totaal 38 en een rugleuning van 40
Wie interesse heeft in de Eer

ste Wereldoorlog kan in Ver

dun het grootste spektakel over
die oorlog meemaken en dit tot
einde juli In juni zijn er nog ver
toningen op 28 en 29 en in juli staan volgende data vast 5
6 12 13 19 20 26 en 27 In Verdun vond in 1916 de groot

ste veldslag plaats tussen de Fransen en de Duitsers en dat
wordt in dit grandioos spektakel getoond Voor meer info
kan je terecht op www spectacle verdun com of op het tele
foonnummer

33 3 2984 5000
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