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4 VOORDELENGIDS 2022

MAAK KENNIS MET UW KNACK CLUBKAART
Als Knackabonnee hebt u samen met de Knack Club Voordelengids
2022 uw persoonlijke Knack Clubkaart ontvangen. Deze kaart
bevat naast uw naam ook uw abonneenummer. Hou uw Knack
Clubkaart bij de hand en geniet het hele jaar door van de
voordelen.

GRATIS TICKETS EN KORTINGEN
Het vaste kortingsaanbod ontdekt u in deze gids. Het is ook online
raadpleegbaar op www.knackclub.be. Daarnaast maakt u elke
week kans op gratis tickets voor concerten, voorstellingen en films,
boeken, cadeaus... Dat aanbod kunt u terugvinden in de wekelijkse
Knack Clubpagina’s in uw Knack. Surf naar knackclub.be voor een
overzicht – meespelen kan nadat u zich hebt aangemeld.

KNACK CLUB

© Valentina Cenni

© Jesse Willems & Antwerp Symphony Orchestra

KNACK CLUB

MUZIEK
STEFANO BOLLANI SOLO

FILM
TITANE

MUSEA EN EXPO'S
MUSEUMPAS

PIANO VARIATIONS ON JESUS CHRIST
SUPERSTAR (2020, ALOBAR)

Tot 31 december

1 jaar geldig

EXPO
AUTOWORLD

Van 17 december t.e.m. 23 januari

17 december

10 X 2

100

TICKETS

De Italiaanse pianist-componist Stefano Bollani blijft verbazen.
Deze keer stelt hij zijn eigen versie voor van Andrew Lloyd
Webber’s Jesus Christ Superstar, precies vijftig jaar nadat het
originele album uitkwam.
Verwacht je niet aan een louter instrumentale uitvoering van de
originele rock-opera. Integendeel, we horen Bollani hier op zijn
best : op zijn eigen typische vrije manier benadert hij de bekende
melodieën en songs van Lloyd Webbers meesterwerk, waarbij hij
ze onderdompelt in de vele muzikale tradities, genres en stijlen die
hij in voorbije dertig jaar tegenkwam tijdens zijn rijke en veelzijdige
carrière

20

TICKETS

50 X 2

PASSEN

Titane, de schokkende Gouden Palm winnaar van 2021 is nu
beschikbaar als VOD op Sooner!
Met een mix van body-horror, drama en komedie is Titane
een zintuiglijke ervaring die je niet snel zal vergeten! Agathe
Rousselle en Vincent Lindon zijn ronduit indrukwekkend
in deze controversiële film, waarmee Julia Ducournau als
tweede vrouwelijke regisseur ooit een Gouden Palm won.
Wacht niet langer en doe mee aan de winactie om één van
de 100 tickets, aangeboden door Sooner, te winnen.

Win een jaar vol museumplezier
Pakkende fotografie, architecturale parels, kunst om U tegen te
zeggen en exotische tuinen: onze musea hebben heel wat te
bieden.
Met de museumpas krijg je een jaar lang toegang tot meer dan
200 musea en tentoonstellingen in België. Bovendien profiteer
je van Extra voordelen, zoals korting in museumshops en op
treintickets. Een jaar vol verrassende uitstappen dus. Klinkt
niet slecht, toch? Waag je kans met Knack Club en win een
museumpas ter waarde van €59.
Dit eindejaar en zolang de voorraad strekt kan je bovendien kiezen
voor een Limited Edition museumpas van de wereldberoemde
David Hockney. Wees er snel bij!

TICKETS

Autoworld Brussel stelt een unieke tentoonstelling voor:
Supercar Story!
Meer dan 45 uitzonderlijke auto’s zullen een bijzonder
hoofdstuk uit de rijke autogeschiedenis illustreren: dat
van de Supercars. Alle tentoongestelde Supercars van
onder meer Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Jaguar,
Lamborghini, Lotus, McLaren, Porsche, Mercedes, Porsche,…
zijn iconen. De term Supercar is een mix van verschillende
factoren zoals exclusiviteit, het beperkte productieaantal, de
prijs, de uitzonderlijke prestaties, de topsnelheid,…
Stof genoeg voor een unieke tentoonstelling! Een leuk
kerstcadeau van Autoworld aan het publiek.

PRAKTISCH

PRAKTISCH

PRAKTISCH

PRAKTISCH

17 december om 20u15
Flagey - Studio 4 - Heilig Kruisplein – 1050 Brussel
Meer info: flagey.be

Tot 31 december
Meer info: sooner.be

Museumpas ter waarde van €59
Meer info: museumpas.be

Autoworld - Jubelpark – 1000 Brussel
Alle dagen open – ook op maandag – van 10u tot 17u
(zaterdag en zondag tot 18u)
Nocturne op vrijdag 17/12 (tot 22u)
Meer info: autoworld.be

Als Knackabonnee bent u automatisch lid van Knack Club.

Als Knackabonnee bent u automatisch lid van Knack Club.
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KNACK CLUBKAART 5

VAKANTIES
Knacklezers slaan graag de vleugels uit. We zoeken dus naar
topaanbiedingen voor uw vakanties. Ook in 2022 boekt u vakanties
tegen erg voordelige prijzen.

SERVICE VOOR ABONNEES
Hebt u vragen of een klacht? Verhuist u? Of wilt u Knack laten
doorsturen naar uw vakantieadres? Stuur dan een e-mail naar
info@abonnementen.be, surf naar abonnementen.be
of bel naar 078 35 33 13.

PROBLEMEN MET UW
REGISTRATIEGEGEVENS ONLINE?

Stuur een e-mail naar helpdesk@knack.be

20
KNACK CLUB

KNACK
CLUBKAART

L I D K A A R T
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VLAANDEREN
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ANTWERPEN 7

MAS
© ANS BRYS

MUSEUM AAN DE STROOM

30%
KORTING

Het MAS is het grootste museum van Antwerpen.
Zeven museumzalen en meer dan 500.000
collectiestukken vertellen elk hun eigen intrigerende
verhaal. Laat u verrassen door boeiende
tentoonstellingen over het heden, de toekomst en
het verleden van Antwerpen en de wereld.
In de nieuwe kleurrijke expo ‘Luister’ voert het
museum de collectiestukken op in een meeslepend
luisterspel vol spannende en ontroerende verhalen
ui Antwerpen. Schrijver en theatermaker Dimitri Leue
schreef de teksten, Tine Embrechts las ze in. Samen
nemen ze je mee in een theatrale scenografie. De
nieuwe expo ‘Vracht’ neemt u mee in de kleurrijke
en bewogen geschiedenis van Antwerpen en de
haven. De expo brengt het verhaal van een haven
in een lange geschiedenis van globalisering. Van de
Vikingen tot vandaag. Een verhaal over glansrijke
periodes en aparte ontmoetingen, maar ook over de
schaduwkanten van economische groei.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen dankzij
hun Knack Clubkaart 30%
korting bij de online reservatie
tot eind 2022, geldig op het
volwassenentarief. Gebruik de
code KNACKCLUB22.

www.mas.be
mas@antwerpen.be
03 338 44 00
MAS | Museum aan de Stroom,
Hanzestedenplaats 1,
Antwerpen

16/12/2021 16:45

8 ANTWERPEN

© ANS BRYS

RED STAR LINE MUSEUM

30%
KORTING

Twee miljoen passagiers maakten met de
stoomschepen van Red Star Line de oversteek
van Antwerpen naar Noord-Amerika. Hun
verhalen, die van de rederij die hen vervoerde en
die van de stad en de haven staan centraal in het
museum. Het museum laat zien dat de verhalen
ook vandaag nog actueel zijn.
Naar aanleiding van de 70e verjaardag van het
Vluchtelingenverdrag van Genève opent op 1 april
2022 de nieuwe expo ‘Vluchtverhalen. 1951-2021’.
De expo laat mensen met een vluchtverleden
zelf aan het woord. Hun pakkende persoonlijke
verhalen en objecten laten zien wat het – naast
de wetten en politieke akkoorden - betekent om
op de vlucht te zijn.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen dankzij
hun Knack Clubkaart 30%
korting bij de online reservatie
tot eind 2022, geldig op het
volwassenentarief. Gebruik de
code KNACKCLUB22.

www.redstarline.be
redstarline@antwerpen.be
03 298 27 70
Red Star Line Museum,
Montevideostraat 3,
Antwerpen
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ANTWERPEN 9

MUSEUM PLANTIN-MORETUS

30%
KORTING

Het Museum Plantin-Moretus is het enige museum dat op
de Unesco-werelderfgoedlijst staat. Het is het originele
woonhuis en drukkerij van de uitgeversfamilie PlantinMoretus in hartje Antwerpen. Hier ontdek je het verhaal van
driehonderd jaar familiegeschiedenis en ondernemerschap:
met de oudste drukpersen ter wereld, familieportretten
geschilderd door huisvriend Peter Paul Rubens en de
originele Garamond-letter die op ieders computer prijkt.
Even uitblazen van al dat moois doe je in onze binnentuin.
Bezoek het museum op eigen houtje met onze bezoekersgids boordevol interessante weetjes. Of beluister de gratis
audiogids via de Antwerp Museum App. Steek de handen uit
de mouwen tijdens een van de demonstraties. Voor kinderen
is er een super fijn familiespel, doeboekje én hoorspel.
Neem ook zeker een kijkje op de museumwebsite voor
meer activiteiten. Het Museum Plantin-Moretus organiseert
regelmatig leuke extra's naar aanleiding van bijvoorbeeld
Erfgoeddag, Open Monumentendag of Kunstendag voor
Kinderen. Denk lezingen, drukworkshops en gratis gegidste
instaprondleidingen.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen dankzij
hun Knack Clubkaart 30%
korting bij de online reservatie
tot eind 2022, geldig op het
volwassenentarief. Gebruik de
code KNACKCLUB22.

www.museumplantinmoretus.be
museum.plantin.moretus@
antwerpen.be
03 221 14 50
Museum Plantin-Moretus,
Vrijdagmarkt 22, Antwerpen
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10 ANTWERPEN

© ANS BRYS

RUBENSHUIS

30%
KORTING

In het Rubenshuis in Antwerpen heet Peter Paul
Rubens (1577 - 1640) u persoonlijk welkom. Hier
woonde een van de grootste kunstenaars ooit,
met zijn eerste en tweede vrouw, en kinderen.
Hier schilderde hij in zijn majestueuze atelier,
samen met zijn medewerkers. Hier kuierde en
filosofeerde hij met vrienden in zijn tuin. Hier
koesterde hij zijn weergaloze kunstverzameling.
Hier stierf hij in 1640. In zijn huis toont Rubens echt
wie hij was: schilder, kunstverzamelaar, vader,
vriend én architect, want het belangrijkste deel
van dit ‘palazzo’ aan de Schelde ontwierp hij
immers zelf.
De eyecatchers van het Rubenshuis, de portiek en
het tuinpaviljoen, schitteren na de restauratie. De
gebeeldhouwde details komen na een minutieuze
behandeling opnieuw tot hun recht en een unieke
glazen vlinderluifel beschermt de portiek.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen dankzij
hun Knack Clubkaart 30%
korting bij de online reservatie
tot eind 2022, geldig op het
volwassenentarief. Gebruik de
code KNACKCLUB22.

www.rubenshuis.be
rubenshuis@antwerpen.be
03 201 15 55
Rubenshuis,
Wapper 9-11, Antwerpen
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ANTWERPEN 11

DIVA
© FREDERIK BEYENS

MUSEUM VOOR DIAMANT, JUWELEN EN ZILVER

30%
KORTING

DIVA is hét museum voor diamant, juwelen en
zilver in Antwerpen. U maakt kennis met de rijke
geschiedenis van diamant en de edelsmeedkunst
in Antwerpen, en ontdekt alles over de handel, het
vakmanschap en de consumptie van de ultieme
luxegoederen.
De vaste collectie van DIVA neemt u mee op
tijdreis langs 575 jaar diamant, juwelen en zilver.
De verschillende zalen brengen steeds een
ander element naar voren. Ontdek het exotische
karakter van luxeartikelen, de makers en het
ambacht achter deze objecten, de positie van
Antwerpen als diamanthoofstad van de wereld,
ethische vraagstukken rond diamant, hoe u echt
van nep kan onderscheiden en dompel u bovenal
onder in de schoonheid van de stukken.
* Vanaf eind maart tot begin december
2022 is DIVA gesloten wegens verbouwingswerkzaamheden. Vanaf 8 december 2022 bent u
welkom in de vernieuwde vaste collectie.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen dankzij
hun Knack Clubkaart 30%
korting bij de online reservatie
tot eind 2022, geldig op het
volwassenentarief. Gebruik de
code KNACKCLUB22.

www.divaantwerp.be
info@divaantwerp.be
03 360 52 53
DIVA,
Suikerrui 17 - 19,
Antwerpen
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12 ANTWERPEN

© ANS BRYS

MUSEUM MAYER VAN DEN BERGH

30%
KORTING

Tijdens zijn korte leven verzamelt Fritz Mayer van
den Bergh (1858-1901) zo’n 3000 kunstobjecten,
waaronder 'Dulle Griet' van Bruegel. Na zijn
plotse dood vervult moeder Henriëtte zijn
wens: een museum voor zijn adembenemende
collectie. Wie het museum vandaag bezoekt,
stapt een wereld binnen vol schilderijen,
retabels, beeldhouwwerken, handschriften
en wandtapijten. Stuk voor stuk opgesteld
in een sfeervol interieur vol delicate, kleine
kunstschatten.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen dankzij
hun Knack Clubkaart 30%
korting bij de online reservatie
tot eind 2022, geldig op het
volwassenentarief. Gebruik de
code KNACKCLUB22.

www.museummayervandenbergh.be
mmb@antwerpen.be

03 338 81 88
Museum Mayer van den Bergh,
Lange Gasthuisstraat 19,
Antwerpen

16/12/2021 16:45

ANTWERPEN 13

LETTERENHUIS

30%
KORTING

Het Letterenhuis is hét geheugen van de Vlaamse
literatuur en bewaart ruim twee miljoen brieven
en manuscripten van grote en kleine Vlaamse
schrijvers en dichters uit de afgelopen eeuwen.
Tijdens de rondleiding ‘Depotgeheimen’ gunnen
we je een unieke blik in de geheime kamers van
de Vlaamse letteren. Daal af naar het depot van
het Letterenhuis en zie van dichtbij de archieven
van Hendrik Conscience, Paul van Ostaijen,
Willem Elsschot, Kristien Hemmerechts en Alice
Nahon.
Sluit aan bij één van deze gegidste rondleidingen.
Met je Knack Clubkaart geniet je 30% korting op
de ticketprijs (10 euro). Kijk op de website voor
data en reservatie.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen dankzij
hun Knack Clubkaart 30%
korting bij de online reservatie
tot eind 2022, geldig op het
volwassenentarief. Gebruik de
code KNACKCLUB22.

www.letterenhuis.be
letterenhuis@antwerpen.be
03 222 93 20
Letterenhuis,
Minderbroedersstraat 22,
Antwerpen

16/12/2021 16:45

14 ANTWERPEN

© LUCID

MUSEUM VLEESHUIS

30%
KORTING

Het Vleeshuis is veel meer dan een historisch
gebouw. In het museum maakt u een reis door
het muzikale verleden van Antwerpen. We
beginnen in de hoven en eindigen in de dansen concertzalen. U hoort de muziekstukken
die vroeger gespeeld werden, ziet hoe de
instrumenten gemaakt werden en u ontdekt
de verrassende evolutie die muziek en dans
doormaakten.
Het museum vertelt de verhalen van de
torenblazers, speelmannen, beiaardiers en
burgerdames. U geniet van muziek op straat, op
de toren en kiosken, of in danshuizen, kerken en
theaters.
Muziek die de mis opluisterde of muziek om op te
dansen tijdens een trouwfeest. Marsmuziek om de
troepen in het gelid te laten lopen of de beiaard
die de dag in tijdsblokken opdeelt. Muziek werd
om uiteenlopende redenen en door diverse
muzikanten gespeeld en vervulde een cruciale rol
in het maatschappelijke leven van de stad.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen dankzij
hun Knack Clubkaart 30%
korting bij de online reservatie
tot eind 2022, geldig op het
volwassenentarief. Gebruik de
code KNACKCLUB22.

www.museumvleeshuis.be
vleeshuis@antwerpen.be
03 292 61 01
Museum Vleeshuis I Klank van de Stad,
Vleeshouwersstraat 38,
Antwerpen

16/12/2021 16:45

e Stad,

BRUGGE 15

© INGE KINNET

GRUUTHUSEMUSEUM

30%
KORTING

In het Gruuthusemuseum gaan erfgoed en
vernieuwing hand in hand. Het stadspaleis van de
heren van Gruuthuse is na een grondige restauratie
een absolute blikvanger. De gevels zien er stralend
uit. Vernieuwde zalen, een nieuw museumconcept en
bijzondere collectiestukken wachten om herontdekt
te worden. Bijzonder is ook de manier waarop het
museumbezoek toegankelijk is voor bezoekers
met een sensoriële beperking. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat dit museum uitverkoren werd tot
‘Europe’s Most Welcoming Museum 2021’.
Het Gruuthusemuseum neemt u mee naar drie
cruciale periodes in de rijke Brugse geschiedenis. De
Bourgondische bloeiperiode, de iets minder bekende
17e-18e eeuw en de historistische ‘heruitvinding’ van
Brugge in de 19e eeuw. Deze drie periodes komen tot
leven in meer dan 600 collectiestukken die elk een
eigen verhaal vertellen. Blikvanger is de authentieke
laat-15e-eeuwse bidkapel die de verbinding maakt
tussen het paleis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk, met
uitkijk op het gotische koor van de kerk.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig voor max. 2 pers./
Knack Clubkaart tot eind 2022.

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Gruuthusemuseum,
Dijver 17c, Brugge

16/12/2021 16:46

16 BRUGGE

© INGE KINNET

GROENINGEMUSEUM

30%
KORTING

De paradepaardjes van dit museum zijn de
Vlaamse primitieven. U vindt er topstukken van de
belangrijkste meesters van de vroeg-Nederlandse
schilderkunst uit de 15e en begin 16e eeuw:
Jan van Eyck, Hans Memling, Hugo van der
Goes, Gerard David, Hiëronymus Bosch en hun
tijdgenoten.
De collectie bevat daarnaast pareltjes van
renaissance- en barokmeesters, zoals Ambrosius
Benson, Lancelot Blondeel, Pieter Pourbus, Pieter
Bruegel de Jonge, Jacob van Oost en Peter
Lely. U vindt er bovendien een zeer verfijnde
selectie van Brugs neoclassicistisch werk uit de
laatste decennia van de 18e en het begin van de
19e-eeuw.
Het Groeningemuseum is een dynamische
plek: de collectie wisselt geregeld en u kunt
genieten van prestigieuze tentoonstellingen met
internationale allure.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig voor max. 2 pers./
Knack Clubkaart tot eind 2022.

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Groeningemuseum,
Dijver 12, Brugge

16/12/2021 16:46

BRUGGE 17

© JAN D'HONDT

VOLKSKUNDEMUSEUM

1+1
TICKET
GRATIS

In het Volkskundemuseum ontdekt u het gewone
dagelijkse leven in Brugge in de 19e en begin
20e eeuw. U betreedt een oud klaslokaaltje, een
oude apotheek, een kleermakersatelier, een
suikerbakkerij en kruidenier. Het lijkt of de tijd
stilstaat in deze gerestaureerde ‘werkmanshuisjes’.
In alle kamers is een schat aan oude voorwerpen
te vinden: tabaksproducten, kunstig gesneden
pijpenkopjes, bedevaartvaantjes, oude
kinderspelletjes, koek- en chocoladevormen.
De zwarte kat Aristide is de mascotte van het
museum. Misschien komt onze kat tegen uw
benen spinnen terwijl u geniet van een fris Brugs
biertje in de museumherberg. De bovenverdieping
van het museum is gereserveerd voor tijdelijke
tentoonstellingen.
Elke eerste en derde donderdag van de maand
vult de spekkenbakker het museum met zoete
geuren.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
2 tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig voor max. 2 pers./Knack
Clubkaart tot eind 2022

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Volkskundemuseum,
Balstraat 43, Brugge

16/12/2021 16:46

18 BRUGGE

© INGE KINNET

SINT-JANSHOSPITAAL

30%
KORTING

Het Sint-Janshospitaal is een van de oudste
hospitaalgebouwen van Europa. Schilderijen,
beelden, meubelen, zilverwerk en tinnen voorwerpen
zijn de getuigen van eeuwenlange zieken- en
zielszorg op deze plek. De middeleeuwse
ziekenzalen en de bijbehorende kerk en kapel
herbergen een imposante collectie kunstwerken en
medische instrumenten.
U komt oog in oog te staan met het werk van Hans
Memling, een van de meest gerenommeerde
Vlaamse primitieven. Het museum bezit zes
topwerken van zijn hand. Vier werden speciaal voor
deze locatie gecreëerd en zijn er al sinds de late 15e
eeuw thuis. Het beroemde ‘Ursulaschrijn’ is een van
Memlings grootste meesterwerken en een absolute
publiekslieveling.
Het eikenhouten dakgebinte op de Diksmuidezolder
boven de ziekenzaal behoort tot de oudste en meest
monumentale van Europa. Bezoek ook zeker de
bijhorende 17e eeuwse apotheek en kruidentuinen.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig voor max. 2 pers./
Knack Clubkaart tot eind 2022.

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Sint-Janshospitaal,
Mariastraat 38, Brugge
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BRUGGE 19

© JAN D'HONDT

STADHUIS BRUGGE

1+1
TICKET
GRATIS

De monumentale gevel verraadt meteen al het
belang van dit gebouw. De eerste steen werd
gelegd in 1376 en daarmee behoort dit stadhuis
tot de oudste van de Nederlanden. Het gebouw
inspireerde talrijke bouwmeesters en had een grote
invloed op de gotische burgerlijke bouwstijl in de
stad.
Via een indrukwekkende trap bereikt u de
Gotische Zaal op de eerste verdieping, waar
muurschilderingen uit het begin van de 20e eeuw
de geschiedenis van Brugge in beeld brengen. In de
historische zaal daarnaast komt nog meer Brugse
bestuursgeschiedenis tot leven aan de hand van
originele documenten en schilderijen.
Op de benedenverdieping staat u oog in oog
met levensgrote portretten van voormalige
machthebbers: burgemeesters, koningen, keizers
en zelfs Napoleon. U ontdekt er voorts de evolutie
van de Burg, het plein voor het stadhuis, ooit het
burgerlijke en religieuze bestuurscentrum van de
stad.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
2 tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig voor max. 2 pers./Knack
Clubkaart tot eind 2022.

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Stadhuis,
Burg 12, Brugge
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20 BRUGGE

© Kaupo Kikkas

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN

1+1
TICKET
GRATIS

Al meer dan zestig jaar is Symfonieorkest
Vlaanderen een vaste waarde in het Vlaamse
culturele landschap. Met zestig geëngageerde
en gepassioneerde musici en onder leiding van
gerenommeerde dirigenten brengt Symfonieorkest
Vlaanderen zowel uitvoeringen en creaties van
hedendaagse muziek als eigentijdse vertolkingen
van het vertrouwde symfonische repertoire vanaf
het classicisme.
Onder leiding van chef-dirigent Kristiina Poska
vaart het orkest een dubbele koers. Het focust
enerzijds op de symfonieën van Ludwig van
Beethoven en anderzijds op repertoire dat zich
situeert op de geografische lijn van Engeland over
Scandinavië en de Baltische staten tot Rusland.
Zo staan in 2022 onder meer Beethovens Zesde
Symfonie ‘Pastorale’, Rachmaninovs Tweede
Pianoconcerto en Stravinsky’s Petroesjka op
de agenda. Maar er is meer! Ontdek onze
familievoorstellingen en andere concerten op
symfonieorkest.be
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
2 tickets voor de prijs van 1.
Dit voordeel is van toepassing op
de concerten van Symfonieorkest
Vlaanderen in Concertgebouw
Brugge en Paleis voor Schone
Kunsten Brussel. Om tickets
met korting aan te kopen, mail
naar tickets@symfonieorkest.be.

www.symfonieorkest.be
info@symfonieorkest.be
09 292 75 57
Bijlokekaai 8, bus 8,
9000 Gent
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ANTWERPEN/MECHELEN 21

© JONAS VERHULST

ZOO ANTWERPEN / ZOO PLANCKENDAEL

30%
KORTING

ZOO Antwerpen schittert als best bewaarde
19e-eeuwse landschapstuin in Franse stijl. Wandel
door deze groene oase van rust in de stad en
bewonder de architectuur. Sta even stil voor de
historische aravolière en maak kennis met de
opvallende bewoners. Kuier tussen de bedreigde
gorilla´s en chimpansees in de Mensapenvallei.
ZOO Antwerpen brengt u dichter bij de dieren.
In ZOO Planckendael genieten de bonobo’s van
hun nieuwe, uitgebreide verblijf in Continent
Afrika, dat bruist van het leven. In Continent Azië
trekken onze kleinste olifantjes Tun Kai en Suki
uw aandacht. In ZOO Planckendael hopt u van
continent naar continent. Klepperende ooievaars?
Typisch Europees. Speelse goudkopleeuwaapjes?
Dan bent u in Amerika. Australië pakt dan weer
uit met koala’s en Tasmaanse duivels. Een
avontuurlijke wereldreis maken? Dat doet u
gewoon in ZOO Planckendael.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Ga met Knack Club
naar ZOO Antwerpen of
ZOO Planckendael

www.zooantwerpen.be
03 224 89 10
ZOO Antwerpen, Koningin
Astridplein 20-26, Antwerpen
www.zooplanckendael.be
03 224 89 10
ZOO Planckendael,
Leuvensesteenweg 582,
Mechelen (Muizen)
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22 ANTWERPEN/MECHELEN

© JONAS VERHULST

ZOO ANTWERPEN / ZOO PLANCKENDAEL

30%
KORTING

Met deze uitknipbare voucher geniet u
eenmalig 30% korting bij aankoop van 1 tot
max. 4 dagtickets voor ZOO Antwerpen of
ZOO Planckendael. Knip de voucher uit en
breng die mee naar het dierenpark op de dag
van uw bezoek. Vergeet ook zeker uw Knack
Clubkaart niet. Hou de website in de gaten
voor updates rond de coronamaatregelen.

VOORWAARDEN
*In ruil voor deze bon en op
vertoon van uw Knack Clubkaart
krijgt u 30% korting per persoon
bij aankoop van 1 tot max. 4
dagtickets aan standaardtarief.
De tickets dienen gelijktijdig
aangekocht te worden en zijn
enkel geldig in ZOO Antwerpen
of ZOO Planckendael op de dag
van aankoop. Niet inwisselbaar
in speciën, niet cumuleerbaar
met andere acties, promoties
of voordelen. Actie geldig tot
31/12/2022. Kopieën worden
niet aanvaard. Niet geldig op
eerder aangekochte dagtickets.
Niet geldig op tickets voor de
lichtfestivals.

22KNACL
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HANDELSBEURS
© FULCO / BJORN COMHAIRE

EL

GENT 23

30%
KORTING

Handelsbeurs Concertzaal presenteert een
brede waaier aan muziek: van jazz over global
sounds tot rock en pop. Daarnaast is er ook
een programma voor ‘Jonge Oren’ op maat van
kinderen vanaf 6 jaar. Dit unieke, internationale
programma bekoort en boeit telkens weer een
breed publiek.
De Handelsbeurs is gehuisvest in een historisch
gebouw op de Gentse Kouter. De concerten
vinden plaats in de akoestisch perfecte
concertzaal. Bijpraten en nagenieten kan in
de sfeervolle foyer, waar de artiesten na de
voorstelling hun fans vaak persoonlijk komen
begroeten.
Schrijf u in op de nieuwsbrief handelsbeurs.be en
blijf op de hoogte van het programma.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Krijg 30% korting op de ticketprijs
(VVK of basistarief) voor concerten
in de Handelsbeurs.
Op vertoon van je Knack Clubkaart
aan de avondkassa in de
Handelsbeurs. Online bestellen
kan door een mailtje te sturen
met je abonneecode naar
info@handelsbeurs.be

www.handelsbeurs.be
info@handelsbeurs.be
09 265 91 60
Handelsbeurs Concertzaal,
Kouter 29, Gent
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24 GENT

MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE

1+1
TICKET
GRATIS

Muziekcentrum De Bijloke is er voor iedereen
die houdt van klassieke muziek, muziektheater,
verrassende nieuwe muziek, jazz of muzikale
familievoorstellingen, en dit vlak bij het prachtige,
historische kader van Gent. Een concert in De
Bijloke is synoniem met muzikale verwondering
in een uniek historisch gebouw. Ja, het is zelfs
een van de oudste concertgebouwen ter wereld
dat het hele jaar door concerten programmeert.
Wekelijks zijn er concerten met artiesten van
allerlei pluimage. Het is een plek waar publiek
en muzikanten elkaar ontmoeten, uitdagen en
inspireren. Surf naar www.debijloke.be en en laat
je verleiden tot het ideale avondje uit.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Deze
korting is geldig op een selectie
van concerten en reeksen. Voor
de concerten die in het najaar van
2022 plaatsvinden, kunt u vanaf
01/09/22 tickets met korting kopen.
Meer info op www.debijloke.be.
Korting enkel geldig op vertoon van
de Knack Clubkaart aan de balie.
www.debijloke.be
tickets@debijloke.be
09 323 61 00
Muziekcentrum De Bijloke,
Bijlokekaai 7, Gent
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BILZEN 25

© HUGO THOMASSEN

BILZEN MYSTERIES

TOT

30%
KORTING

HET VERHAAL
Een mysterieus kasteel. 800 jaar geschiedenis
en geheimen. De avond valt, Alden Biesen komt
tot leven. Zet je tablet aan en stap mee in het
verhaal! Ontmoet de ridders op hun kruistocht,
aanhoor de donderpreek van Paus Honorius III en
laat je betoveren door dansende nimfen. Maar
opgepast voor de draak! Alden Biesen brandt en
herrijst als een feniks uit zijn as. Klaar voor een
betoverende tijdreis? De Heer van Biesen, vertolkt
door Jan Decleir, verwacht je…
HET COMPLOT
De nieuwe speurtocht ‘Het Complot’ van Bilzen
Mysteries is een interactief misdaadspel voor
jong en oud. Gewapend met tablet en een
flinke portie speurderstalent ontrafel je stukje bij
beetje de oplossing van het mysterie. Word jij de
rechterhand van Commissaris Angel, vertolkt door
Joke Devynck?
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
30% korting op de toegangsprijs.
€ 5 korting op de kassaprijs Bilzen
Mysteries Het Verhaal
Mysteries Het Complot bij een
online reservatie, selecteer
kortingstarief
Korting geldig voor max. 2 pers.
Knack Clubkaart tot eind 2022
www.bilzenmysteries.be
089 399 617
Kasteelstraat 6
Bilzen
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26 BRUSSEL
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BRUSSEL
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BRUSSEL 27

CENTRALE
CLAUDIA LOSI, CENTRALE, 2021
© PHILIPPE DE GOBERT

FOR CONTEMPORARY ART

1+1
TICKET
GRATIS

De CENTRALE for contemporary art, gevestigd
in een voormalige elektriciteitscentrale in hartje
Brussel, biedt zowel thematische tentoonstellingen
als projecten van Brusselse en buitenlandse
kunstenaarsduo’s. Daarnaast biedt het
kunstencentrum actief steun aan opkomend talent
in 3 specifieke tentoonstellingsruimtes: CENTRALE |
box, CENTRALE | lab en CENTRALE | vitrine.
In 2022 brengt de CENTRALE onder meer This
is what you came for I van Els Dietvorst in de
CENTRALE | hall: een multidisciplinair project dat
voortvloeit uit haar fascinatie voor Brussel en
samenwerkingen met kunstenaars, en gericht op
verbondenheid, samenwerking, communicatie en
sociale en ecologische bewustwording – des te
belangrijker in deze (post)covid-periode.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2022.
www.centrale.brussels
info@centrale.brussels
02 279 64 44
CENTRALE | hall &
CENTRALE | box,
Sint-Katelijneplein 44, Brussel
CENTRALE | lab
Sint-Katelijneplein 16, Brussel
CENTRALE | vitrine
Sint-Katelijnestraat 13 1000 Brussel

16/12/2021 16:46

28 BRUSSEL

AUTOWORLD

30%
KORTING

Meer dan 250 voertuigen (auto’s, vrachtwagens
en motorfietsen) worden er permanent
tentoongesteld. De bezoeker wordt er langs de
fabelachtige geschiedenis van de auto van 1896
tot nu geleid, vanaf de oudste modellen uit een
ver verleden tot hedendaagse auto’s die ons een
blik gunnen op de voertuigen van morgen en
zelfs van later.
Autoworld is een museum dat voortdurend
evolueert. Het hele jaar door worden er
tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd over
verschillende thema’s die verband houden met
de auto.
Meer informatie over de kalender van de
tentoonstellingen vindt u op www.autoworld.be
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig voor max. 2 pers.
Knack Clubkaart tot eind 2022
www.autoworld.be
info@autoworld.be
Open 7/7 (van 10u tot 17u00
in de week en tot 18u00 in het
weekend)
02 xxx xx xx
Autoworld
Jubelpark 11, 1000 Brussel
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BRUSSEL 29

© ALEXANDRA BERTELS

WIELS

1+1
TICKET
GRATIS

Ontdek innovatieve ideeën en nieuwe
perspectieven van hedendaagse kunstenaars in
een unieke omgeving op een steenworp van het
Brusselse Zuidstation.
Gevestigd in de voormalige brouwerij WielemansCeuppens brouwt WIELS vandaag de dag een
gedurfd programma van tentoonstellingen,
rondleidingen, workshops, lezingen en
performances. Breng een bezoek aan het café
en de boekhandel in een buitengewone locatie
en mis het adembenemende uitzicht vanop het
panoramische dakterras niet.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
2 tickets voor de prijs van 1.
Korting geldig op vertoon van
de Knack Clubkaart tot eind
2022 en via de e-ticketing
systeem via WIELS.ORG met de
boekingscode: KNACK11

www.wiels.org
welcome@wiels.org
02 340 00 53
WIELS,
Van Volxemlaan 354, Brussel
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30 HAN-SUR-LESSE

WALLONIË
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LOUVAIN-LA-NEUVE 31

© DANNY GYS – ATELIER CHRISTIAN DE
PORTZAMPARC HERGÉ-MOULINSART 2022

HERGÉ MUSEUM

1+1
TICKET
GRATIS

Het Hergé Museum is het grootste museum
ter wereld dat helemaal gewijd is aan een
stripauteur. En dit op een uitzonderlijke locatie,
ontworpen door de Franse architect Christian de
Portzamparc. Het decor is niet toevallig gekozen.
Het prachtige kleurenpalet doet het mythische
werk van de Meester van de Klare Lijn alle eer
aan.
Het grafische erfgoed van Hergé is
verbazingwekkend rijk: originele tekeningen,
archiefdocumenten, films, maquettes, zeldzame
en waardevolle objecten brengen deze grote
dromenmachine tot leven.
De kunst van de geestelijke vader van Bobbie en
Kuifje, met wie het stripverhaal in Europa begon,
wordt er in al haar facetten tentoongesteld:
Hergé als illustrator, letteraar, scenarist,
reclameontwerper en soms ook schilder, uitvinder
van een grafische stijl waarop de tand des tijds en
modegrillen geen vat hebben.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2022.

www.museeherge.com
resa@museeherge.com
010 488 421
Hergé Museum,
rue du Labrador, 26,
Louvain-la-Neuve
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32 LA HULPE

© FONDATION FOLON/ADAGP, PARIS, 2021

FONDATION FOLON

1+1
TICKET
GRATIS

De Fondation Folon
Meer dan een museum!
De Fondation Folon nodigt u uit voor een ontroerende
en totaalervaring. In een scenografie bedacht door
de Belgische kunstenaar Jean-Michel Folon (19342005), neemt de route de bezoeker mee om de vele
facetten van zijn universum te ontdekken, zacht en
verontrustend, melancholisch en diep poëtisch. Meer
dan 500 werken zijn hier verzameld om met elkaar
en in ons te resoneren.
Op 20 minuten van Brussel vindt dit
verbazingwekkende museum plaats in de
voormalige boerderij van het Kasteel van Terhulpen,
in het hart van 227 ha van een van de mooiste
parken van België, het Regionale park Solvay.
In 2022, worden twee grote tijdelijke
tentoonstellingen gepresenteerd :

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1 (inclusief
tijdelijke tentoonstelling). Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2022.

www.fondationfolon.be
info@fondationfolon.be
02 653 34 56
Fondation Folon,
Drève de la Ramée 6A,
La Hulpe

« Tomi Ungerer. L’enfant terrible » van 12 maart tot
26 juni
« Sempé » van 8 oktober tot 15 januari 2023

54_11929_KN_VDG_2022_FIL.indd 32

16/12/2021 16:46

LA LOUVIÈRE 33

© VINCENZO CHIAVETTA

CENTRUM VOOR GRAFISCHE KUNST
EN HET GEDRUKTE BEELD

1+1
TICKET
GRATIS

Het Centrum voor grafische kunst en het gedrukte
beeld is een museum dat aan de drukkunst
gewijd is. Het bevindt zich in La Louvière. Het
CGKGB is een unieke polyvalente plaats en een
internationaal erkende instelling met een collectie
van ongeveer 14.000 werken die gemaakt zijn
door circa 1640 Belgische en buitenlandse
kunstenaars.
Het CGKGB organiseert geregeld
solotentoonstellingen of thematische
tentoonstellingen, interne of externe
tentoonstellingen en tentoonstellingen die het
zelf of in partnerschap uitgedacht heeft. Ze
bieden een ruim overzicht van de hedendaagse
praktijken in de drukkunst.
Bovendien bieden het documentatiecentrum,
de conferentiezaal en de graveer- en
typografieworkshops/-stages een divers publiek
(alle leeftijdscategorieën) de mogelijkheid om
andere facetten van de drukkunst te ontdekken.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2022.

www.centredelagravure.be
064 27 87 27
Centrum voor grafische kunst
en het gedrukte beeld,
rue des Amours 10, La Louvière
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34 HAN-SUR-LESSE

HET DOMEIN VAN
DE GROTTEN VAN HAN

30%
KORTING

PURE WILDLIFE EN EEN MYSTERIEUZE
ONDERAARDSE WERELD

VOORDEEL KNACK CLUB

Op safari in je achtertuin! In dit adembenemend
mooie Domein van 250 ha kun je deEuropese big
five spotten: beren, wolven, lynxen... Bezoek het in
alle vrijheid te voet of met de Safari-car.

Knack Clubleden krijgen 30%
korting op de aankoop van
een PassHan met promocode
PROMKNV tot eind 2022.

Vervolgens neem je een duik onder de grond om
het majestueuze decor van de grot te ontdekken.
Ontdek de sprookjesachtige lichteffecten dankzij
de nieuwe LED verlichting.Beleef magische
werelden met Origin, een zinnenstrelende
voorstelling van licht en geluid en geavanceerde
video-mapping en lasertechnologieën.

Online reserveren is verplicht op
www.grotte-de-han.be.
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Bij het bezoek moet de Plus
Club kaart getoond worden aan
de kassa en worden de tickets
gevalideerd. De tickets zijn enkel
geldig met de controlestempel van
de kassa.
www.grotte-de-han.be
084 37 72 13
Han-sur-Lesse
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SPA 35

© FABRICE DEBATTY

THERMEN VAN SPA

30%
KORTING

JOUW WELZIJN AAN DE BRON
Elke dag opnieuw borrelt het weldoende water
op uit de heilzame bronnen van Spa. In de
Thermen van Spa speelt dit water de hoofdrol:
het masseert, stimuleert en versoepelt je
lichaam terwijl het je geest ontspant. L’Institut
by Thermes de Spa biedt je een uitgebreid
gamma aan balneotherapieën, esthetische
gelaatsverzorgingen of “lichaam en geest”formules. Daarbij staat een team van een dertigtal
verzorgers in dienst van jouw welzijn.
Ontdek nu onze 60 individuele cabines en onze
relaxruimtes. Neem alle tijd om langzaam te
genieten van de weldadige, verzorgende effecten
van onze behandelingen.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen, tot eind
2022, 30% korting op toegang tot
de baden (3 uur of
een dag*) van maandag t/m
donderdag (m.u.v.feestdagen,
brugdagen en schoolvakanties).
Aanbieding kan niet worden
gecombineerd met andere
promoties.
Reservering verplicht
www.thermesdespa.com
• info@thermesdespa.com
087 77 25 60
Colline d’Annette et Lubin,
4900 Spa
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36 THEUX

FORESTIA

1+1
TICKET
GRATIS

Forestia is de ideale keuze wanneer u een
daguitstap plant met het hele gezin. Met zowel
een dieren- als avonturenpark en een ware
Forest’bar zult u zich geen moment vervelen.
Ontdek in Forestia de belangrijkste uitgestorven
en nog levende roofdieren van ons klimaat. In
het dierenpark vindt u maar liefst 30 diersoorten
die zich nagenoeg vrij kunnen bewegen. Het
avonturenpark is al toegankelijk vanaf 2 jaar.
Het bestaat onder meer uit een avontuurlijk
boomtraject dat u de kans geeft het woud te
overschouwen en zijn bewoners te bewonderen.
Kom tijdens uw bezoek zeker eens langs in de
Forest’bar. Deze resto-bar in het hartje van het
woud heeft een seizoensgebonden menukaart
voor elk budget. Vanaf het terras, dat uitgeeft op
een groot speelterrein, kunt u de dieren op veilige
afstand spotten.
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
2 tickets voor de prijs van 1
(volwassenen – enkel geldig voor
het dierenpark, het is mogelijk om
het supplement 'Avontuur' bij te
betalen). Korting geldig op vertoon
van de Knack Clubkaart tot eind
2022.

www.forestia.be
hello@forestia.be
087 54 10 75
Forestia,
rue du parc 1, Theux

A
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XXX 37

XXX
© xxx

XXX

TOT

30%
KORTING

Xxx

VOORDEEL KNACK CLUB
Xxx

VAKANTIE AANBIEDINGEN
www.websitehier.be
xx xxx xx xx

Naam locatie
Straat 12, xxxx gemeente

Alle verblijven kunnen op verzoek en tegen een extra vergoeding worden verlengd.
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5 DAGEN FRIESLAND EN DE
WADDENEILANDEN

16/12/2021 16:46

FRIESLAND & WADDENEILANDEN 39

Een heerlijke combinatie: u verblijft in het karaktervolle
Oranje Hotel Leeuwarden, nabij de historische binnenstad
van Leeuwarden, hoofdstad van de provincie Friesland. Een
ideale uitvalsbasis voor uw bezoek aan de Waddeneilanden!
Vanuit veerhaven Harlingen (op 27 km) neemt u de boot
naar de eilanden Terschelling en Vlieland, vanuit veerhaven
Holwerd (op 28 km) naar Ameland en vanuit Lauwersoog (op
45 km) naar Schiermonnikoog. 1 ticket is inbegrepen in ons
aanbod, extra tickets kunt u via de hotelreceptie aankopen.
Leeuwarden was in 2018 Europese Culturele Hoofdstad.
U vindt er historische gebouwen, talrijke monumenten,
gezellige winkelstraten en pittoreske haventjes. Beklim de
hellende kerktoren van Oldehove of breng een bezoekje
aan het Fries Museum. In de omgeving geniet u van een
ongerept landschap. Een waar fietsparadijs! Fietsen kunt u
huren aan de hotelreceptie.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9,1/10

€ 319
P.P.

INBEGREPEN
• 4 nachten Oranje Hotel Leeuwarden ****
• 4x ontbijtbuffet
• 2x 2 gangendiner in een nabijgelegen restaurant
• welkomstdrankje
• 1 ticket voor de veerboot naar Waddeneiland Ameland of
Schiermonnikoog
GELDIGHEID
02/01-30/12/22: € 319
Single kamer: € 449
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INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: FRIPKN04
Prijzen zijn op basis
van een standaard
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html
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8 DAGEN GALICIË
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GALICIË 41

In Galicië wacht u een wild en grillig kustlandschap. Het
aantal ongerepte stranden is ontelbaar. De Rías, de ruige en
enig mooie fjorden van Galicië, lenen zich uitstekend voor het
kweken van zeevruchten.
U logeert in Villa Covelo, een charmant hotelletje gelegen
op 150 m van het strand (slechts door de kustweg gescheiden), aan de Rías Baixas. U kunt in het zwembad verpozen
na uw daguitstappen. Combarra (1,5 km) is een vissersdorp
met historisch erfgoed en gezellige terrasjes aan de kade.
Op 8 km liggen Sanxeno en Pontevedra. Vanuit de stad
Vigo vaart u per boot naar de idyllische Cies-eilanden, met
nationaal park en prachtige stranden. U zit op 60 km van
bedevaartsoord Santiago de Compostela, met een mooi
historisch stadscentrum met charmante straten en pleinen.
Bezoek het vissersdorp Rianxo (60 km) en woon de aankomst
van de vissersboten bij in Ribeira (94 km). Een alternatieve
route van de ‘Camino de Santiago’ loopt langs het hotel.

VANAF

€ 649
P.P.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,6/10
INBEGREPEN
• vlucht Brussel-Santiago de Compostela h/t met Vueling (volgens
beschikbaarheid)
• huurwagen Citroën C1 of gelijkwaardig, inclusief all-in verzekering
• 7 nachten Villa Covelo ***
• 7x ontbijt
• 1 diner
• bezoek aan een bodega
GELDIG

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

29/04-25/06 en 11/09-12/10: € 649
26/06-16/07: € 849
17/07-30/07: € 949
31/07-20/08: € 1049
21/08-27/08: € 899
28/08-10/09: € 699
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag.
Aankomst steeds op maandag of donderdag
OPTIONEEL

Boekingscode: GALPKN05
Prijzen zijn op basis
van een standaard
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html

• verlenging naar 10 nachten (in zelfde hotel of 3 nachten extra in
ander hotel). Zie www.holidayline.be/knack
• kamer met terras en zeezicht: + € 30 à 35 p.p.
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9-DAAGSE INDIVIDUELE
RONDREIS ANDALUSIË

16/12/2021 16:46

ANDALUSIË 43

Eerst verblijft u 4 nachten in La Garapa, vlakbij de vallei van
de Sierra Nevada. Een voormalige hoeve werd omgetoverd tot
een charmant, familiaal hotelletje met rustiek karakter, omringd
door fruitbomen en moestuinen. Heerlijk rustig gelegen, op
amper 4 km van Granada en de must see het Alhambra. Boek
zeker uw tickets op voorhand! Dat kan ook via Holidayline.
Wie houdt van echte Spaanse dorpjes en sfeer moet zeker de
nabijgelegen kleine dorpjes Huetor Vega, Zubia of Monachil
bezoeken.Vervolgens reist u door naar de charmante Cortijo
Salinas, gelegen in een indrukwekkend natuurgebied. Dit
pareltje biedt u comfort, lekker eten en gezelligheid. Mooi
zwembad. De cortijo ligt in het dorpje Montecorto, op 20
km van het bekende witte dorp Ronda. Bezoek van hieruit
o.a. Sevilla, Jerez de la Frontera, de Sierra de las Nieves,
enzovoort! Beide hotels beschikken over een eigen restaurant.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
8,7/10 en 8,9/10
INBEGREPEN
• vlucht Brussel-Málaga h/t met Brussels Airlines (volgens
beschikbaarheid)
• huurwagen VW Up of gelijkwaardig, inclusief all-in verzekering
• 4 nachten in La Garapa ***
• 4x ontbijtbuffet, 1x aperitief en fles wijn op de kamer
• 4 nachten in Cortijo Salinas ****
• 4x ontbijt en 1x toegang tot de spa
• digitale reisgids
GELDIG
26/03-31/05: € 749
01/06-30/06: € 699
01/07-31/07: € 849
01/08-31/08: € 915
01/09-16/10: € 779
17/10-26/11: € 715
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag.
OPTIONEEL
• kamers met terras: + € 10 à 15 p.p. in La Garapa en + € 20 p.p. in
Cortijo Salinas
• reisperiodes 26/03-31/05 en 01/08-16/10: 5de nacht gratis in La
Garapa (er is dan wel een supplement voor extra dag huurwagen)
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VANAF

€ 715
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: ANDPKN13
Prijzen zijn op basis
van een standaard
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html
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9 DAGEN MADEIRA
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MADEIRA 45

Madeira biedt een unieke verzameling van steile kusten,
grillige rotsformaties, valleien, watervallen, een vulkanisch
berglandschap... tot zelfs een heus regenwoud. Een paradijs
voor natuurliefhebbers en voor wie houdt van sport, zon
en rust. U logeert in het moderne adults only hotel Allegro
Madeira, met knappe ligging aan zee, op wandelafstand
van het oude centrum van Funchal, de gezellige hoofdstad
van Madeira, met zijn witte huizen en rode daken en tal
van bezienswaardigheden (botanische tuinen, overdekte
markt, 16de eeuw wijnhuis, toboggantraditie,...). Het museum
CR7 (Cristiano Ronaldo) ligt op 2.5 km. Met de huurwagen
verkent u het hele eiland: de natuurlijke baden van Porto
Moniz en Seixal, de grotten van São Vicente, de wijnhuizen
en -kelders in Cámara de Lobos, de banaanplantages in het
zuiden,... Wandelfanaten halen hun hart op langs de levadas
en genieten van een magisch uitzicht op de Pico de Arieiro
en Pico de Ruivo. Waterratten gaan snorkelen of kayakken in
het natuurreservaat Garajau of zwemmen met dolfijnen.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,7/10
INBEGREPEN
• vlucht Brussel-Funchal h/t met TAP Portugal (via Lissabon of Porto)
(volgens beschikbaarheid)
• huurwagen Fiat Panda of gelijkwaardig, inclusief all-in verzekering
• 8 nachten Allegro Madeira ****
• 8x ontbijtbuffet
• fles schuimwijn op de kamer
• gratis parking
• digitale reisgids
GELDIGHEID
09/04-17/04: € 925
18/04-30/04, 18/05-30/06 en 01/09-31/10: € 799
01/05-17/05: € 879
01/07-15/07: € 869
16/07-31/08: € 889
Deze promotie dient geboekt te worden vóór 31/03/22
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag.
OPTIONEEL
• kamer met frontaal zeezicht en terras: + € 45 p.p.
• half pension: + € 140 p.p.
• rechtstreekse vlucht met Tuifly (op vrijdag en maandag): prijs op
aanvraag
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VANAF

€ 799
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: MDRPKN01
Prijzen zijn op basis
van een standaard
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html
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9-DAAGSE INDIVIDUELE RONDREIS
CENTRAAL-PORTUGAL

54_11929_KN_VDG_2022_FIL.indd 46

16/12/2021 16:47

CENTRAAL-PORTUGAL 47

Veelzijdig Centraal-Portugal heeft het allemaal: gastvrijheid,
topgastronomie, natuurschoon, ongerepte landschappen, hagelwitte
stranden, architectuur, geschiedenis en traditie, … Eerst verblijft u
in Quinta da Palmeira, omgeven door sinaasappel- en olijfbomen,
in de uitlopers van de Serra da Estrela, het grootste natuurpark
van Portugal (100.000 ha). U geniet er van smaakvolle luxe, een
mooie tuin met zwembad met prachtig uitzicht en heerlijk terras, een
hartelijke service, splinternieuwe spa... Een plaatje! Bezoek zeker
de historische universiteitsstad Coimbra en de gastronomische
stad Viseu. Dit is ook de regio van de Dãowijnen. Daarna reist u
verder naar Convento da Sertã, een 17de-eeuws klooster dat werd
omgebouwd tot een modern Boutique hotel. U logeert hier in het
groene hart van Portugal, met een schitterende natuur die uitnodigt
tot wandelen en fietsen. Bezoek van hieruit Tomar, op 49 km, met
het klooster Convento de Cristo, een van de belangrijkste Portugese
renaissancebouwwerken. Het bedevaartsoord Fatima ligt op 77 km.
Verder lonen het klooster van Batalha (Wereldergoed) en Alcobaça
de moeite, de badplaats Nazaré,...
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
9,2/10 en 9,4/10
INBEGREPEN
• vlucht Brussel-Lissabon h/t met Tap Portugal of Brussels Airlines
(volgens beschikbaarheid)
• huurwagen Fiat Panda of gelijkwaardig, inclusief all-in verzekering
• 4 nachten in Quinta da Palmeira - Country House Retreat & Spa ****
• 4 nachten in Convento da Sertã ****
• 8x ontbijtbuffet
• Quinta da Palmeira: dagelijks flesje water op de kamer
• Convento da Sertã: welkomstdrankje met plaatselijk gebakje
• digitale reisgids
GELDIGHEID
01/04-30/06 en 01/09-31/10: € 749
01/07-14/07: € 849
15/07-23/08: € 1015
24/08-31/08: € 799
Deze promotie dient geboekt te worden vóór 31/03/22
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag.
OPTIONEEL

VANAF

€ 749
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: CPOPKN08
Prijzen zijn op basis van
een standaard (Palmeira)
en classic (Sertã)
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html

andere kamertypes en half pension: zie www.holidayline.be/knack
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10-DAAGSE INDIVIDUELE
RONDREIS SICILIË

16/12/2021 16:47

SICILIË 49

Tijdens deze rondreis verkent u het zuiden van het eiland, zowel
de zuidwestkust als het zuidoosten. U verblijft 4 nachten in
Casa Mirabile Relais, gelegen aan de voet van een heuvel en
omringd door een decor van uitgestrekte wijn- en olijfgaarden en
citrusbomen. In de verte lokt de zee. Te bezoeken: de Dorische
tempels van Selinunte, de archeologische opgravingen van
Eraclea Minoa, het centrum van Menfi en haar badplaats Porto
Palo. Maak een excursie op zee met de motorboot van het hotel
(voordeeltarief). Vervolgens reist u door naar het charmante
Pantanelli di Vendicari (5 nachten), vlakbij Noto, de hoofdstad
van de Siciliaanse barok. De agriturismo bevindt zich op 3
km van het natuurreservaat Oasi di Vendicari met ongerepte
zandstranden en kleine meren. Op 10 km ligt het vissersdorpje
Marzamemi. De archeologische site van Siracusa situeert zich op
44 km, Modica op 48 km en Ragusa op 64 km.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
9/10 en 8,6/10

VANAF

€ 695
P.P.

INBEGREPEN
• vlucht Brussel-Palermo en Catania-Brussel met ITA Airways
(volgens beschikbaarheid)
• huurwagen Fiat 500 of gelijkwaardig, inclusief all-in verzekering
• 4 nachten in Casa Mirabile Relais ***(*)
• 5 nachten in agriturismo Pantanelli di Vendicari
• 9x ontbijtbuffet
• in Casa Mirabile:1x 3 gangendiner
• in Vendicari: fles wijn op de kamer
• digitale reisgids
GELDIG
01/04-30/04: € 695
01/05-31/05: € 755
01/06-30/06 en 01/09-16/09: € 795
01/07-15/07: € 1115
16/07-31/08: € 1149
17/09-30/09: € 765
01/10-31/10: € 725
Reisperiode 01/05-31/08 dient geboekt te worden vóór 31/03/22
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag
OPTIONEEL

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: SICPKN05
Prijzen zijn op basis van
een comfort (Mirabile)
en standaard (Vendicari)
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html

andere kamertypes: zie www.holidayline.be/knack
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8 DAGEN TOSCANE EN UMBRIË

16/12/2021 16:47

TOSCANE & UMBRIË 51

Umbrië treedt stilaan uit de schaduw van haar grote
buur Toscane - en terecht - want deze schilderachtige
regio is beslist uw bezoek waard. U begint uw vakantie met
een verblijf in Umbrië, in la Corte di Bettona, een karaktervol
charmehotel in een oud, ommuurd pand met authentiek
karakter. Het panoramisch terras kijkt uit over de heuvels van
Umbrië en over de vlakte tot aan Assisi. Van hieruit bezoek je
Assisi, Gubbio, Perugia, het Trasimenomeer, Spoleto, Todi,...
Vervolgens gaat het richting Toscane: glooiende heuvels
bezaaid met cipressen, olijfgaarden, historische steden,
ingeslapen middeleeuwse dorpjes en bekoorlijke plaatsjes.
De bekendste regio van Italië heeft nog steeds verborgen
pareltjes. Aan u om ze te ontdekken. U verblijft in Villa La
Borghetta, een prachtig domein van 1.500 m² (slechts 18
kamers) gelegen in de schilderachtige valleien van de
Chianti. Bezoek van hieruit o.a. Siena, Monteriggioni, San
Gimignano, Radda in Chianti en Arezzo.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
8,8/10 en 8,7/10

VANAF

€ 559
P.P.

INFO EN
RESERVERING
INBEGREPEN
• 4 nachten in la Corte di Bettona ***(*)
• 4x ontbijtbuffet
• 4x 3 gangendiner, welkomstdrankje, wijndegustatie in het
hotelrestaurant en gratis toegang tot de fitness en sauna
• 3 nachten Villa La Borghetta ****
• 3x ontbijtbuffet
• welkomstgeschenk: schuimwijn, fruitmand en rode rozen
• 3x 3 gangendiner (exclusief dranken en couvertkosten)
• toegang tot het wellnesscenter
• 9 schoonheidsbehandelingen per koppel
• digitale reisgids
GELDIG
01/04-31/07 en 26/08-30/09: € 595
01/08-25/08: € 639
01/10-27/12: € 559
Deze promotie dient geboekt te worden vóór 31/03/22

www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: TOSPKN18
Prijzen zijn op basis van een
classic (Bettona) en charme
(Borghetta) 2-persoonskamer,
volgens beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html

OPTIONEEL
deluxe kamer in la Corte di Bettona: + € 40 à 55 p.p.
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5 DAGEN LOIRE, KASTELEN EN WIJN
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LOIRE 53

Montlouis-sur-Loire, gelegen op zo’n 5 uur rijden van Brussel,
is een klein wijndorp aan de oevers van de Loire. Geniet van
de AOC Montlouis en van de uitstekende Vouvraywijnen uit
de gelijknamige buurgemeente. Diverse wijnhuizen bieden
degustaties aan. Ontdek de renaissancekastelen van Azay-leRideau, Amboise, Chenonceau, Blois, Cheverny en Chambord.
Verken Tours, het hart van de Loire, een interessante stad met
talrijke bezienswaardigheden, fraaie pleintjes en parken, een
typische gastronomie én uitstekende Tourainewijnen zoals
Vouvray, Montlouis, Bourgueil en Chinon.
Château de la Bourdaisière is een historisch adresje dat
een unieke kasteelervaring biedt. Perfect gelegen om de
Loirekastelen tussen Tours en Amboise te ontdekken. Hier
wachten u weelderig ingerichte kamers, een fraai park en
magnifieke tuinen, zonder de exquise keuken te vergeten. Een
afgelegen buitenzwembad (niet verwarmd) op 250 m van het
kasteel garandeert rust en discretie.

VANAF

€ 279
P.P.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9/10
INBEGREPEN
• 4 nachten in Château de la Bourdaisière ***(*)
• 4x ontbijt
• upgrade naar een superior kamer, gelegen in het kasteel (volgens
beschikbaarheid). Indien niet mogelijk, fles wijn op de kamer.
• digitale reisgids
GELDIG
15/03-30/04, 01/10-30/11 en 26/12-30/12: € 279
01/05-30/09: € 359
Single kamer: € 499 / € 669
OPTIONEEL
tickets kasteel van Chenonceau (op 20 km), Azay-le-Rideau
(op 35 km), Blois (op 45 km) en Chambord (op 65 km)
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INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: VDLPKN10
Prijzen zijn op basis van
een classic of superior
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html
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CORSICA 55

Deze rondreis start in ‘de duim’ van Corsica, in hotel Best
Western U Ricordu. Combineer uitstapjes met zalig nietsdoen
aan het zwembad of op het strand en geniet van de ongekende
schoonheid van de natuur. Ideale streek om te wandelen.
Mogelijkheid tot excursies met de privéboot van het hotel,
watersporten en verhuur Zodiac-boten in de buurt. Vervolgens
reist u door naar Capo d’Orto, een sympathiek driesterrenhotelletje met weergaloos panorama op de baai van Porto.
Bloedrode kliffen reiken tot in een diepblauwe zee, afgewisseld
met zand- en kiezelstranden. In het haventje vertrekken
bootexcursies of u kunt een boot(je) huren voor een individuele
uitstap. Er is ook een duikclub. En u kunt heerlijke wandelingen
maken. Bezoek ook het natuurreservaat la Scandola en maak
een rit door de Calanches (fjordachtige landschappen). Om te
eindigen 2 nachten luxe in Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio
Bay, aan het strand gelegen en met fabelachtig uitzicht op de
baai van Ajaccio (op 20 km) en de Iles Sanguinaires. Vanuit
Porticcio vertrekken bootexcursies en maakt u uitstappen naar
Sartène, Corte en last but not least Bonifacio.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
8,7/10, 8,5/10 en 9,4/10
INBEGREPEN
• vlucht Charleroi-Ajaccio h/t met Air Corsica (volgens beschikbaarheid)
• huurwagen Citroën C3 of gelijkwaardig, incl. all-in verzekering
• 3 nachten in U Ricordu *** inclusief fles wijn op de kamer
• 3 nachten in Capo d’Orto *** inclusief fles wijn op de kamer
• 2 nachten in Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay ****
• 8x ontbijt
• digitale reisgids
GELDIG
09/04-28/04: € 999
14/05-31/05: € 1139
01/06-23/06: € 1199
10/07-22/07: € 1569
03/09-17/09: € 1349
18/09-30/09: € 1415
Overige prijsperiodes: prijs op aanvraag
Deze promotie dient geboekt te worden vóór 31/03/22
OPTIONEEL
half pension en andere kamertypes
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VANAF

€ 999
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: CORV0009,
CORV0005, CORV0020
Prijzen zijn op basis van
een comfort (U Ricordu en
Capo d’Orto) en standaard
(Radisson) 2-persoonskamer,
volgens beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html

16/12/2021 16:47

56 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE
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8, 9 OF 10-DAAGSE INDIVIDUELE
RONDREIS AUVERGNE
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AUVERGNE 57

De grootste troef van deze regio is de intact gebleven natuur:
109 minerale bronnen,heldere meren en wilde rivieren, 2
regionale natuurparken, uitgedoofde vulkanen hebben er
gletsjers en valleien gevormd, maar u treft er ook weidse
hoogvlaktes en ravijnen. Uniek! Minstens even belangrijk is
het rijk cultureel en architecturaal erfgoed: 11 geklasseerde
dorpen behoren tot de mooiste van Frankrijk, talrijke
middeleeuwse kastelen, meer dan 250 romaanse gebouwen
en verrassende steden zoals Vichy. Tijdens deze individuele
rondreis verblijft u 3 of 4 nachten in de noordelijke Auvergne
in het allercharmantst hotel Château d’Ygrande, met
gerenommeerd restaurantje, en 4 of 5 nachten in de zuidelijke
Auvergne, in het familiaal gerund hotelletje Chez Marie.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
8,6/10 en 9/10
INBEGREPEN
• 3 of 4 nachten Château d’Ygrande ****
• 3 of 4x onbijtbuffet
• 3x 3 gangendiner
• welkomstdrankje
• 4 of 5 nachten Chez Marie ***
• 4 of 5x ontbijt
• 4x 4 gangendiner
• welkomstpakket op de kamer
• toegang tot de spa
• digitale reisgids
GELDIG
01/04-07/04 en 02/10-21/10: € 699
08/04-31/05 en 22/10-03/11: € 719
01/06-30/06 en 19/09-01/10: € 739
01/07-31/08: € 779
01/09-18/09: € 759
Periodes 01/04- 07/04 en 02/10-03/11: 4de nacht gratis in
Châteaud’Ygrande
Periodes 01/04-30/06 en 01/09-31/10: verplichte aankomst op
maandag in Chez Marie. De volgorde van de hotels kan worden
omgedraaid indien nodig.
Periodes 01/04-31/05 en 01/10-31/10: 5de nacht gratis in Chez Marie
OPTIONEEL
andere kamertypes: zie www.holidayline.be/knack
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VANAF

€ 699
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode: AUVPKN03
Prijzen zijn op basis van
een paviljoen (Ygrande)
en standaard (Marie)
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html

16/12/2021 16:47

58 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE
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9 OF 10-DAAGSE INDIVIDUELE
RONDREIS PROVENCE
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PROVENCE 59

U wordt er bekoord door het licht, de warme kleuren, het
hartelijke onthaal en de creatieve keuken. Weinig regio’s
zijn zo gevarieerd: historische kunststeden, hooggelegen
dorpen en een uitgestrekt platteland, schaduwrijke pleintjes
en parken met eeuwenoude olijfbomen. Verken markten,
wijngaarden en kastelen, in de voetsporen van vele schilders.
Tijdens uw vakantie verblijft u in 2 kleinschalige charmehotels.
In de buurt van beide adresjes liggen enorm veel
bezienswaardigheden. Château d’Arpaillargues is een
historisch kasteeltje gelegen in een typisch middeleeuws
stadje, tussen de zee, de Camargue en het natuurgebied
van de Cevennen. Nîmes ligt op 25 km en Avignon op 45 km.
Bastide du Calalou, een prachtig domein van maar liefst 4 ha,
ligt centraal in het uitgestrekte natuurpark van de Verdon
en vormt een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de
Provence en de Var: het ongerepte landschap van de Gorges
du Verdon, het meer van Sainte-Croix, het dorpje MoustierSainte-Marie,...
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
8,3/10 en 9/10
INBEGREPEN
• 4 nachten in Château d’Arpaillargues *** inclusief fles wijn als
welkomstgeschenk
• 4 of 5 nachten in Bastide du Calalou **** inclusief sessie op de
massagestoel (30 minuten)
• 8 of 9x ontbijtbuffet
• digitale reisgids
GELDIG
27/03-30/04 en 27/09-30/10 (8n): € 535
01/05-28/05 (8n): € 699
29/05-03/07 en 30/08-17/09 (9n): € 999
04/07-29/08 (8n): € 1045
18/09-26/09 (9n): € 839
23/12/22-01/01/23 (8n): € 569
Reisperiodes 04/07-29/08 en 23/12-01/01 dienen geboekt te
worden vóór 01/02/22
OPTIONEEL
andere kamertypes en half pension: zie www.holidayline.be/knack
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VANAF

€ 535
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be Lic.1615

Boekingscode:
PRVPKN12 (8 nachten)
Boekingscode:
PRVPKN13 (9 nachten)
Prijzen zijn op basis van een
standaard (Arpaillargues)
en romantique (Calalou)
2-persoonskamer, volgens
beschikbaarheid.
Situatie COVID-19, zie
www.t-hl.com/corona/
covidinfo_nl.html

16/12/2021 16:47
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