
AANBOD DAG –EN MEERDAAGSE REIZEN 2021 – 2022 

AVANTI-CARS BVBA, autocarbedrijf 

Zowel voor groepen, verenigingen als individuen!  

 

Zondag 12 sept ‘21 Dagreis Kortrijk € 44 euro pp 

Ga met onze gids op pad in het historische centrum van Kortrijk. Vrije 

lunch. Namiddag: bezoek met gids brouwerij Vanderghinste. 

ZONDAG 12 sept. ‘21 Musical Daens € 90 euro pp 

Vervoer en 1 ste 

categorie tickets. 

Vertrek in de regio rond de middag. 

Voorstelling om 15u00. 

Rond 20u00 terug in de regio. 

Zaterdag 18 sept ‘21 Dagreis Frans-

Vlaanderen 

€ 69 euro pp 

Onze gids neemt jullie mee naar o.a. Cassel, Clairmarais, St.-Omer, de 

moerassen, Watten, ... 

Inclusief 3-gangen middagmaal + boottocht. 

Zaterdag 25 sept ‘21 Dagreis Pairi Daiza € 59 euro pp 

€ 52 euro pp (3 tot 11 

jaar) 

Bezoek het mooiste dierenpark van Europa.  

Vervoer en toegangsticket inbegrepen. 

Zaterdag 2 okt ‘21 Dagreis Leievallei € 56 euro pp 

Onze gids neemt jullie mee “van de bron van de Leie naar Thérouanne en 

Aire-Sur-La-Lys”. 

Koffiestop en middagmaal inbegrepen in de prijs. 

Zondag 3 okt ‘21 Dagreis Brussel € 37 euro pp 

5 + 1 gratis 

Brussel: van noord naar zuid!  

Onze gids neemt je mee in onze prachtige hoofdstad. Vrije lunch.  

 



Zaterdag 9 okt ‘21 Dagreis Wervik € 70 euro pp 

Samen met onze gids beleef je een goed gevulde dag: bezoek 

tabaksmuseum + wijndomein Raverstein + slakkenkwekerij met proeverij.  

Inclusief middagmaal, hoofdschotel.  

Zaterdag 23 okt ‘21 Dagreis Gent € 45 euro pp 

De stad Gent heeft van alles te bieden: ga mee met onze gids op 

wandeling en geniet in de namiddag van een boottocht. Vrije lunch.  

Do 4 en vrij 5 nov ‘21 Champagne: Reims € 290 euro pp op basis 

van een dubbele 

kamer met ontbijt 

2-daagse reis olv onze gids: bezoek Laon, middagmaal, bezoek Reims en 

uiteraard bezoek aan een champagnehuis met proeverij.  

Zaterdag 4 dec ‘21 Dagreis Rijsel € 28 euro pp 

5+1 gratis 

Wandeling met onze gids, bezoek kerstmarkt of volledig vrij.  Vrije lunch.  

Zaterdag 11 dec ‘21  Dagreis Aachen € 35 euro pp 

5+1 gratis 

Vrij bezoek aan deze mooie stad met zijn prachtige kerstmarkt.  Vrije 

lunch.  

Zaterdag 18 dec ‘21 Dagreis Londen € 58 euro pp 

5+1 gratis 

Vrij bezoek aan deze mooie hoofdstad! Vrije lunch. 

identiteitskaart en internationaal reispaspoort voor EU-ingezetenen vanaf 

1/10/2021 verplicht; eveneens voor minderjarigen! 

Maandag 3 jan ‘22 Shopping in 

Maasmechelen 

Village! 

€ 18 euro pp 

5+1 gratis 

Shop erop los tijdens de solden! 

Zo 3 april ’22 tem vrij 

8 april ‘22 

6-daagse Berlijn! 877.00 euro pp op 

basis van een dubbele 

kamer met ontbijt. 

Hou zeker deze data vrij! De Berlijn reis is de moeite!  



Reis onder begeleiding van een ervaren gids! 

Verblijf en ontbijt in het Crowne Plaza hotel, 2 diners, bezoeken 

inbegrepen. 

Vraag snel ons programma! 

 Woe 13 april ‘22 Dagreis Plantentuin 

Meise: een dag in het 

thema van koffie! 

€ 84 euro pp 

Bezoek samen met de gids de koffietentoonstelling, middagmaal 

hoofdschotel, met het treintje naar het Plantenpaleis: ‘op zoek naar de 

koffieplant’ en we sluiten af met een proeverij.  

NIEUWE DATUM 

Zat 21 en zo 22 mei ‘22 

2-daagse A’foort – 

Utrecht – R’Dam 

€ 195 euro pp op basis 

van een dubbele 

kamer met ontbijt 

Onze gids neemt jullie gedurende 2 dagen mee naar deze adembenemend 

mooie steden! Vrije lunch / avondmaal. 

Zat 2 en zo 3 juli ‘22 2-daagse: Amsterdam 

en bezoek Floriade ‘22 

€ 239 euro pp op basis 

van een dubbele 

kamer met ontbijt + 

toegangsticket 

Floriade.  

Dag 1: heenreis + bezoek Amsterdam met gids. Vrije lunch. 

Dag 2:  vrij bezoek Floriade Expo 2022 + terugreis: 

Wat is Floriade Expo?  Het is een wereldtuinbouwtentoonstelling in 

Almere. Hier ontdek je groene oplossingen van innovators en slimmeriken 

die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. En je geniet van de 

geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. Duik in het thema 

‘Growing Green Cities’ en maak kennis met ontwikkelingen op het gebied 

van groen, voedsel, gezondheid en energie. Floriade vindt slechts één keer 

in de 10 jaar plaats. Mis deze kans niet! 

Ontdek nog meer op floriade.com.  

 

 



 

COMING (SOON): 

 De Poldersafari   

 Onze nieuwe website met webshop! 
 

  
Wees er snel bij en schrijf u in!   Het AVANTI-TEAM, Kim Laroy 
en Erik Becuwe  
 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Naam     …………………… 

Straat    ……………………     Nr.    

………………    Gemeente ……………………………. 

Gsm of tel.  …………………… 

E-mail          …………………… 

 

Schrijft in voor volgende reis: 

REISDOEL . ……………..   DATUM …………………  AANTAL 

…… 

Betaalt het bedrag van   ………………… euro 

Op rekeningnummer BE40 7380 1533 0163. BIC: KREDBEBB. van 

AVANTI-CARS BVBA, Wagenmakerijstraat 33, 8600 Diksmuide. 

Graag met mededeling van naam, reisdoel en aantal personen. Uw 

inschrijving is pas geldig na storting. 

 

Voorkeur opstapplaats (Diksmuide, Veurne, Koksijde, Oostduinkerke 

of Nieuwpoort): ……………………. 

 

Datum ………………    Handtekening …………………….. 

 


