Govaka
& Pasar
Begeleide groepsreizen

KAMPEREN 2019
Rondreizen • Vakanties

ONTDEK ONS KAMPEERAANBOD VAN 2019

Want samen kamperen is zoveel leuker
Al meer dan 25 jaar organiseren wij begeleide
groepsreizen over de hele wereld en bezorgen wij
reizigers een fantastische vakantie. Met Govaka
& Pasar reis je zorgeloos. Een ervaren en
e nthousiast team, voor en achter de schermen,
werkt hard om jou een droomvakantie te bezorgen.
Ontdek ons uitgebreid aanbod kampeervakanties
en kampeerrondreizen.

Troeven
De specialist in kampeer
vakanties en rondreizen
Uitgebreid aanbod van rond
reizen en actieve vakanties
Uitstekende begeleiding met
zeer veel kampeerervaring
Verblijf op kwaliteits
campings
Unieke en evenwichtige
programma’s
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WINTERBERG
Kampeervakantie

SNEEUWPRET IN WINTERBERG
(DUITSLAND)
Een krokusvakantie beleven met de
kinderen, of een weekje winterpret
buiten deze drukke vakantieperiode.
Dit alles kan dicht bij huis in
Sauerland Duitsland. Na amper vier
uur rijden sta je al in het bekende
wintersporto ord Winterberg. Hochsau
erland is een prachtige streek met
een afwisselend landschap. Berg
toppen, dalen, kabbelende beekjes,
uitg estrekte bossen, sfeervolle
dorpjes en h
 istorische stadjes zorgen
in een winterse ambiance voor een
o nvergetelijke sfeer.
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Data
23 februari tot 2 maart 2019
Krokusvakantie
2 tot 9 maart 2019
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Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 189 p.p.

JURA

Kampeervakantie

MET DE KIDS OP VAKANTIE IN DE JURA
(FRANKRIJK)
De Jura is een gebied van: met
bloemen bezaaide bergen, dichte
bossen, uitgestrekte blauwe meren
en spectaculaire kloven met water
vallen. Tijdens deze schitterende
familievakantie verblijf je op camping
Beauregard te Mesnois vlakbij de rivier
de l’Ain. Relaxen in de sauna of het
stoombad, een spelletje minigolf of
gewoon lekker luieren voor je caravan
– het kan allemaal. De jongsten onder
ons genieten ondertussen van leuke en
aangepaste activiteiten. Proef en voel
het zonnige Jura in Frankrijk!
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Paasvakantie
7 tot 13 april 2019

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 270 p.p.
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STRAATSBURG
kampeervakantie

KAMPEREN IN DE ELZAS
(FRANKRIJK)
Straatsburg en Colmar
Straatsburg, de hoofdstad van de
Elzas, is omwille van haar geschie
denis, savoir-vivre en culinaire speci
aliteiten absoluut een bezoek waard!
We genieten van het unieke oude
stadsgedeelte, dat tot het Unescowerelderfgoed behoort.
Naast talrijke monumenten treffen we
er bruggen, pleinen en straatjes die
bruisen van cultuur en geschiedenis.
In de pittoreske wijk ‘Petite France’
bewonderen we de vakwerkhuizen met
grote binnenplaatsen en zadeldaken.
Maar tijdens deze fijne kampeer
vakantie brengt de Route des Vins ons
ook in het pittoreske en aanlokkelijke
Colmar. Het stadje brengt een ideale
combinatie van kunst en cultuur met
de typische gezelligheid van de Elzas.
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Data
Paasvakantie
7 tot 13 april 2019

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 275 p.p.

TEXEL

Actieve kampeervakantie

nie uw

FIETSVAKANTIE OP HET WADDENEILAND TEXEL
(NEDERLAND)
Maak tijdens de Belgische paas
vakantie kennis met het adem
benemende Waddeneiland Texel dat
wij met de fiets verkennen.
We zwerven over het eiland langs
vlakke fietspaden. Tijdens deze actieve
vakantie fietsen wij dagelijks ongeveer
40 km waarbij we de voornaamste
bezienswaardigheden van het eiland
bezoeken. Wij gaan onder meer
garnalen vangen tijdens een boottocht
op de Waddenzee. Wij verblijven
daarbij op de prachtige vijfsterren
camping De Krim met een nieuw
zwemparadijs.

Data
Paasvakantie
9 tot 15 april 2019

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 270 p.p.
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ZUID HOLLAND
Kampeervakantie

ZUID-HOLLAND, ZO VERRASSEND ZO DICHTBIJ
(NEDERLAND)
Geen betere bestemming om tijdens
de lente een kampeervakantie te
maken dicht bij huis! We snuiven
de rijke geschiedenis op in steden
als Delft, Dordrecht en Den Haag.
Zuid-Holland, dat is altijd weer
genieten! We kamperen op een stads
camping bij de recreatieplas Delftse
Hout op amper een kwartier stappen
van het centrum. Het accent ligt op
cultuur maar vergeet de fiets niet want
Holland staat voor heel veel fiets
gelegenheid!

Data
15 tot 22 april 2019
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Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 331 p.p.

ELBE-RADWEG

Fiets-Campervakantie

FIETSEN OVER DE ELBE-RADWEG
(DUITSLAND)
Fietsen langs de Elbe is een bijzondere
belevenis. De route wordt een van
de mooiste en meest afwisselende
van Europa genoemd. We starten in
Wörlitz, in de voormalige DDR. Met
de camper en grotendeels al fietsend
doorkruisen we het ‘biosfeerreservaat
rivierenlandschap Elbe’ met zijn unieke
fauna en f lora. We wisselen natuur af
met cultuur en ontdekken boeiende
plaatsen zoals de Hanzestad Magde
burg en Hitzacker.

We sluiten onze vakantie af in
Hamburg. We bezoeken er ‘Speicher
stadt’, ’s werelds grootste en
misschien wel mooiste pakhuizen
district, en de magnifieke concerthal
Elbphilharmonie, een echt architectu
raal hoogstandje gebouwd bovenop
een oud pakhuis. We bewonderen
tenslotte al het moois van Hamburg
nog even vanop het water met een
rondvaart op de Elbe.

Data
19 tot 29 mei 2019

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 300 p.p.
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AMIENS

Kampeervakantie

GENIETEN IN AMIENS
(FRANKRIJK)
Amiens is een mooie en bruisende
stad in het noorden van Frankrijk. De
stad werd door de Galliërs opgericht
en telt vele bezienswaardigheden die
een bezoek meer dan waard zijn. We
verblijven in het groen, op de rustige
en comfortabele viersterrencamping
‘Le Parc des Cygnes’ aan de rand
van Amiens. Voor de verschillende
bezoeken maken we gebruik van fiets
of eigen vervoer.

Amiens, in Noord-Frankrijk, is de
hoofdstad van het departement
Somme en van de voormalige regio
Picardië. De stad telt ongeveer
133.000 inwoners, die Amiénois
worden genoemd. Bienvenus!

Data
29 mei tot 2 juni 2019
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Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 159 p.p.

VIA VERDES
Rondreis

nie uw

VIA VERDES (SPANJE)
Actieve fiets-kampeerrondreis in 22 nachten
Deze unieke kampeerrondreis neemt
je mee van Zaragoza tot La Escala.
Onderweg bezoek je o.a. het historisch
centrum van Zaragoza, de wijn
kathedraal van El Pinell de Brai, Xerta
en canyon Fontcalda. De fantastische
steden Barcelona en Girona staan
eveneens op het menu. Tijdens de
rondreis zijn er 13 fietstochten voor
zien om de streek op een aangename
manier te verkennen en fijne beziens
waardigheden te bezoeken.
Je fiets mag je dus zeker niet vergeten.
Een boeiende actieve rondreis die kan
rekenen op de aangename voorjaars
temperaturen van Spanje.

Data
10 april tot 2 mei 2019

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 599 p.p.
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OVERWINTEREN SPANJE
Rondreis enkel voor campers

ACTIEF OVERWINTEREN IN OOST SPANJE
(50 nachten)

Sla de regen en de kou van de winter
in België over en ga mee met ons
overwinteren in Spanje. Dankzij het
aangename mediterrane klimaat daalt
het kwik in Spanje bijna nooit onder
het vriespunt. De gemiddelde tempe
raturen variëren in de winter van 3 tot
15 graden in het noorden van Spanje,
15 tot 21 graden in het zuiden.
De vriendelijke bevolking en het
prachtige landschap zorgen voor een
geweldige reiservaring.
We spreken af in Zaragoza
(met o.a. het paleis la Aljafera)
en trekken verder naar Cartagena
(het verste & meest zuidelijke punt
van onze reis). Op de terugweg reizen
we langs Murcia, El Pinell de Brai
en uiteraard de steden B
 arcelona en
Girona.
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PRAKTISCHE INFO
• Totale rondrit 2.155 km, 26 verplaatsingen
• Overnachtingen: 19x camping, 18x
camperparking, 13x parking
• 10 maaltijden inbegrepen.
• 15 Wandelingen, tussen de 4 en 14 km,
• 23 Fietstochten, tussen de 6 en maximum
65 km,
• E-bike vriendelijk

Data
26 januari tot 17 maart 2019

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf € 829 p.p.

ZOMER-NAJAAR 2019
boekbaar vanaf december 2018

KAMPEERVAKANTIES
10-6-2019

20-6-2019

Annecy

Nieuw

7-7-2019

21-7-2019

Rovinj (Kroatië)

13-7-2019

27-7-2019

Latsch (Oostenrijk)

14-7-2019

27-7-2019

Denemarken

Nieuw

20-7-2019

3-8-2019

Oostenrijk - familievakantie

Nieuw

31-7-2019

9-8-2019

Friesland

4-8-2019

17-8-2019

Emsland (Duitsland)

Nieuw

Nieuw

11-8-2019

18-8-2019

De Veluwe-natuurvakantie

Nieuw

30-8-2019

6-9-2019

Utrecht

Nieuw

2-9-2019

16-9-2019

27-10-2019

3-11-2019

Costa Serena (Corsica) 			
Lac du Der
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ZOMER-NAJAAR 2019
boekbaar vanaf december 2018

KAMPEERONDREIZEN
6-5-2019

15-5-2019

23-5-2019

26-6-2019

Albanië

27-5-2019

23-6-2019

Slovakije

1-6-2019

18-6-2019

Hongarije

2-6-2019

27-6-2019

Schotland

3-6-2019

21-6-2019

Corsica

3-6-2019

20-6-2019

Andalusië

Saar-Moezel-Rijn

4-6-2019

20-6-2019

Franse-Spaanse Pyreneeën

9-6-2019

29-6-2019

Kroatië - Mostar

26-8-2019

17-9-2019

Bulgarije

26-8-2019

17-9-2019

Ierland

27-8-2019

20-9-2019

Polen

1-9-2019

15-9-2019

2-9-2019
3-9-2019

Nieuw

Nieuw

Berlijn en Saksen

Nieuw

22-9-2019

San Sebastian - Barcelona

Nieuw

27-9-2019

Roemenië

5-9-2019

24-9-2019

Portugal

15-10-2019

8-11-2019

Marokko

ZOMER-NAJAAR 2019
boekbaar vanaf december 2018

FIETS-KAMPEERVAKANTIES
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Nieuw

4-7-2019

14-7-2019

Fietsen in de Franse Ardennen

7-7-2019

21-7-2019

Fietsen in het Loiredal

20-7-2019

28-7-2019

Fietsen in Berlijn en Potsdam

5-8-2019

18-8-2019

Fietsen in Oost-Friesland

10-9-2019

22-9-2019

Fietsen rondom de Bodensee

Nieuw

Ontdek ons voorjaarsaanbod op www.govaka.be

Govaka
& Pasar
Begeleide groepsreizen

Inschrijven doe je eenvoudig via www.govaka.be of telefonisch 02/246 5 246
Je kan ons van maandag tot vrijdag bereiken van 8u tot 11u45 en van 12u15 tot 16u30
De vermelde prijzen in deze brochure zijn vanaf prijzen per persoon in
1 kampeerinstallatie voor KWB of Pasar leden. Niet-leden betalen een toeslag
van 25 euro per persoon.
De prijzen en data in deze brochure zijn onder voorbehoud van drukfouten.
Op www.govaka.be vind je steeds de correcte informatie.

V.U.: Dirk Van De Velde – Reisbureau Govaka&Pasar – Urbain Britsierslaan 5 – 1030 Brussel

S AV E
THE DATE

BEZOEK ONS OP
VAKANTIE-IDEE
VAKANTIESALON
Ontdek het volledige aan
bod groepsreizen 2019.
Onze reisbegeleiders stellen
hun vakantie graag aan je
voor en staan klaar om al je
vragen te beantwoorden.
PRAKTISCH:

Zondag 16 december 2018
Van 09u30 tot 16u
GC Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 57
2520 Ranst
Gratis toegang

Sportieve fietsreizen
Recreatieve fietsreizen
Wandelreizen
Kampeerrondreizen
Kampeervakanties
Cultuurreizen
Citytrips
Santiago de Compostela
Lourdes

Govaka
& Pasar
Begeleide groepsreizen

Reisbureau Govaka & Pasar (lic. 5417)
Urbain Britsierslaan 5
1030 Brussel
T. 02/246 5 246
www.govaka.be

