
©
 F

U
LC

O
 IN

 H
A

N
D

EL
S

B
EU

R
S

 C
O

N
C

ER
T

Z
A

A
L 

D
O

O
R

 B
JÖ

R
N

 C
O

M
H

A
IR

E

CLUB

GRATIS TICKETS EN KORTINGEN
EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

VOORDELENGIDS
2023



KNACK CLUBKAART 32 VOORDELENGIDS 2023

Knacklezers slaan graag de vleugels uit. We zoeken dus naar 
topaanbiedingen voor uw vakanties. Ook in 2023 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

KNACK
CLUBKAART

MAAK KENNIS MET UW KNACK CLUBKAART
Als Knackabonnee hebt u samen met de Knack Club Voordelengids 
2023 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.

VAKANTIES

L I D K A A R T
KNACK CLUB

2023
KNACK CLUB

ONTDEK UW VOORDELEN OP 
Als Knackabonnee bent u automatisch lid van Knack Club. 

WWW.KNACKCLUB.BE

MUZIEK
STEFANO BOLLANI SOLO 
PIANO VARIATIONS ON JESUS CHRIST 
SUPERSTAR (2020, ALOBAR)

17 december

FILM
TITANE
Tot 31 december

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

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 fi lm, 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. 

PRAKTISCH
17 december om 20u15

Flagey  - Studio 4 -  Heilig Kruisplein – 1050 Brussel

Meer info: fl agey.be

PRAKTISCH
Tot 31 december

Meer info: sooner.be 
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100
TICKETS 
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KNACK CLUB

ONTDEK UW VOORDELEN OP 
Als Knackabonnee bent u automatisch lid van Knack Club. 

WWW.KNACKCLUB.BE

MUSEA EN EXPO'S
MUSEUMPAS
1 jaar geldig

EXPO
AUTOWORLD
Van 17 december t.e.m. 23 januari

Win een jaar vol museumplezier

Pakkende fotografi e, 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 profi teer 
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!

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
Museumpas ter waarde van €59

Meer info: museumpas.be

PRAKTISCH
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
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INHOUD

VLAANDEREN

7 De Roma - Concerten Amor

8 ZOO Antwerpen

9 ZOO Planckendael

10  Ha Concerts

11 Bijloke

12 Symfonieorkest Vlaanderen

13  Bilzen Mysteries

14 Groeningemuseum

15 Gruuthusemuseum 

16 O.L.V.-kerk Museum

17 Stadhuis Brugge

18 Volkskundemuseum

19 Het James Ensorhuis

20 In Flanders Fields Museum

BRUSSEL

22 Autoworld

23 WIELS

WALLONIË

25  Fondation Folon

26 Forestia

27 Grotten van Han

HOLIDAYLINE: VAKANTIEAANBIEDINGEN

30-31  10-daagse individuele rondreis Auvergne

32-33  8-daagse combinatie Napels en eiland Ischia

34-35  5 dagen Loire

36-37  8 dagen Atheens riviera

38-39   9-daagse individuele rondreis Andalusië

40-41   5 dagen Wadden

42-43   8 dagen Madeira

44-45  7-daagse combinatie Bilbao & San Sebastián

46-47  10-ddagse individuele rondreis Biarritz en Frans Baskenland

48-49  9-daagse individuele rondreis Centraal-Portugal

50-51  8 dagen Apulië



VLAANDEREN

DE ROMA - CONCERTEN AMOR

VOORDEEL KNACK CLUB
De Roma vertelt al 20 jaar een uniek verhaal. Dankzij 
een krachtenbundeling van meer dan 500 vrijwilligers 
is ze uitgegroeid tot een prachtige concertzaal en 
volksschouwburg waar je geniet van concerten, film en 
debatten. In 2019 opende De Roma in het pand ernaast 
met AMOR een tweede concertlocatie. Hier ontdek 
je een grote mix van verschillende muziekgenres, 
gebracht door nationaal én internationaal opkomende 
groepen en artiesten. Ze treden er op in een intieme 
setting waar volop ruimte is voor experiment. 

Bij aankoop van een ticket voor een concert 
in AMOR (ticket aan het basistarief in 
voorverkoop) ontvangen Knack Clubleden 
een extra ticket gratis. Deze 1 + 1 actie geldt 
enkel voor de concerten in AMOR (niet voor 
concerten in De Roma of Muziek Aan Tafel-
avonden in AMOR). Bestellen kan telefonisch 
(03 600 16 60) en online (deroma.be) met 
gebruik van de actiecode knack2023roma. 
Aan de ticketbalie (Turnhoutsebaan 329) 
krijgen ze dezelfde korting op vertoon van hun 
Knack Clubkaart.

AMOR 
Turnhoutsebaan 288-290, 
Borgerhout

03 600 16 60

www.deroma.be
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TICKET  
GRATIS



8 ANTWERPEN/MECHELEN

ZOO ANTWERPEN / ZOO PLANCKENDAEL

VOORWAARDEN
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. 

Ga met Knack Club  
naar ZOO Antwerpen of  
ZOO Planckendael

30% 
KORTING
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ANTWERPEN/MECHELEN 9

ZOO ANTWERPEN / ZOO PLANCKENDAEL

VOORDEEL KNACK CLUBMet 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.

*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 
31/12/2023. Kopieën worden niet 
aanvaard. Niet geldig op eerder 
aangekochte dagtickets. Niet geldig 
op tickets voor de lichtfestivals.
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ZOO Antwerpen, Koningin 
Astridplein 20-26, Antwerpen

ZOO Planckendael, 
Leuvensesteenweg 582, 
Mechelen (Muizen)

03 224 89 10

03 224 89 10

www.zooantwerpen.be

www.zooplanckendael.be

30% 
KORTING



GENT 11

MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE

VOORDEEL KNACK CLUB
Gebouwd in 1251 als hospitaal, herrezen in 2020 als akoestische 
mijlpaal: het maakt Muziekcentrum De Bijloke in Gent de 
oudste concertzaal ter wereld. Je beleeft er elk concert 
in een zinderende architecturale mix van eeuwenoud en 
splinternieuw die je nergens anders vindt. Groots klassiek en 
avontuurlijke jazz, uitdagende nieuwe muziek en spannende 
familievoorstellingen: in De Bijloke voelen ze intiem en magistraal 
tegelijk. Laat je verwonderen door de mooiste muziek in 
deze unieke parel, duik in de 800 jaar geschiedenis van het 
middeleeuws hospitaal en geniet in het groots Café van een 
smaakvolle hap of lekker drankje.

Knack Clubleden ontvangen 2 tickets 
voor de prijs van 1. Deze korting is 
geldig op een selectie van concerten 
en reeksen. Voor de concerten in 
najaar 2023, kan je vanaf 01/09/23 
tickets met korting kopen. Meer info 
op www.debijloke.be. Korting enkel 
geldig op vertoon van de Knack 
Clubkaart aan de balie.

Muziekcentrum De Bijloke, 
Bijlokekaai 7, Gent 

09 323 61 16 

www.bijloke.be 
tickets@debijloke.be

HA CONCERTS

VOORDEEL KNACK CLUB
Ha Concerts 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. 

De concertagenda biedt voor elk wat wils: 
internationale en nationale artiesten, zowel voor 
een breed publiek als de meerwaardezoeker. 
Daarbij vormen de uitstekende klankkwaliteit van 
de concertzaal en een ongedwongen, intieme 
concertervaring de gemene deler. Ha is gehuisvest 
in een historisch gebouw op de Gentse Kouter. 
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 via haconcerts.be en 
blijf op de hoogte van het programma.

Knack Clubleden krijgen dankzij 
hun Knack Clubkaart 30% korting 
op de ticketprijs (VVK of basistarief) 
voor concerten bij Ha Concerts, bij 
vertoon van de Knack Clubkaart 
aan de avondkassa. Online tickets 
bestellen kan door een e-mail te 
sturen met je abonneecode naar 
tickets@haconcerts.be.
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Ha Concerts, Kouter 29, Gent

09 265 91 60

www.haconcerts.be  
info@haconcerts.be

30% 
KORTING

10 GENT

1+1 
TICKET  
GRATIS



BILZEN 13

BILZEN MYSTERIES

VOORDEEL KNACK CLUB
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?

Knack Clubleden genieten 
op vertoon van hun Knack 
Clubkaart van 30% korting op de 
toegangsprijs. Deze korting is geldig 
voor maximum 2 personen, tot 31 
december 2023. Selecteer bij een 
online reservatie het kortingstarief. 
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Kasteelstraat 6, Bilzen

089 399 617

www.bilzenmysteries.be

30% 
KORTING

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN

VOORDEEL KNACK CLUB
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. 
Ontdek onze familievoorstellingen en andere 
concerten op symfonieorkest.be

Met de Knack Clubkaart geniet u 
van een 1+1 korting, eenmaal geldig 
per concert, per Knack Clubkaart 
op de concerten in Concertgebouw 
Brugge. Stuur een e-mail naar 
tickets@symfonieorkest.be om je 
voordeel te verzilveren.

Bijlokekaai 8, bus 8, Gent

02 292 75 57

www.symfonieorkest.be 
info@symfonieorkest.be

12 BRUGGE
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14 BRUGGE

GROENINGEMUSEUM

VOORDEEL KNACK CLUB
Het beste van de Belgische beeldende kunst vind 
je in het Groeningemuseum. Dit niet te missen 
museum bevat een wereldberoemde verzameling 
topstukken uit de middeleeuwse kunst. Kijk je ogen 
uit op de Vlaamse primitieven met topwerken van 
Jan van Eyck, Hans Memling en Gerard David. Meer 
fan van de neoclassicistische stijl? Bewonder het 
werk van de kunstenaars Suvée of Ducq. Voor de 
fans van Belgische moderne kunst zijn niet minder 
dan Permeke, Brusselmans, Broodthaers, Magritte, 
Delvaux of Raveel hier te vinden.

Knack Clubleden genieten van 30% 
korting op de toegangsprijs op 
vertoon van hun Knack Clubkaart. 
Korting geldig voor maximum 2 
personen per Knack Clubkaart tot 31 
december 2023.

Groeningemuseum,  
Dijver 12, Brugge

050 44 87 43

www.museabrugge.be 
musea.reservatie@brugge.be

30% 
KORTING
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BRUGGE 15

GRUUTHUSEMUSEUM

VOORDEEL KNACK CLUB
“Plus est en vous” ofwel: “Er zit meer in je”. Je hebt 
de spreuk vast wel al eens gehoord. Het was het 
levensmotto van Lodewijk van Gruuthuse, de man die dit 
stadspaleis zijn grandeur gaf. In het Gruuthusemuseum 
vind je majestueuze wandtapijten, kleurrijke glasramen, 
elegante houtsculpturen, historisch kant, Bourgondische 
manuscripten en Chinees porselein. Elk van de objecten 
vertelt een uniek Brugs verhaal. Van op het balkon krijg 
je een uniek uitzicht over de mooiste plekjes van Brugge 
zoals een van de meest gefotografeerde bruggetjes en 
de O.L.V.-kerk. Plus est en nous, quoi.

Knack Clubleden genieten van 30% 
korting op de toegangsprijs op 
vertoon van hun Knack Clubkaart. 
Korting geldig voor maximum 2 
personen per Knack Clubkaart tot 31 
december 2023.
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Gruuthusemuseum,  
Dijver 17c, Brugge

050 44 87 43

www.museabrugge.be  
musea.reservatie@brugge.be

30% 
KORTING



16 BRUGGE

O.L.V.-KERK MUSEUM 

VOORDEEL KNACK CLUB
115 meter. Daarmee is de toren van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk de op een na hoogste bakstenen toren 
ter wereld. Bepalend voor de Brugse skyline. Maar 
de kerk laat niet enkel langs buiten een indruk na. 
De O.L.V.-kerk is gevuld met kunstschatten, met 
als topstuk Michelangelo’s marmeren ‘Madonna 
met kind’. Je komt er ook schilderijen, 13e-eeuwse 
beschilderde grafkelders en de praalgraven van 
Maria van Bourgondië en Karel de Stoute tegen.

Knack Clubleden genieten van 30% 
korting op de toegangsprijs op 
vertoon van hun Knack Clubkaart. 
Korting geldig voor maximum 2 
personen per Knack Clubkaart tot 31 
december 2023.

O.L.V.-kerk Museum,  
Mariastraat, Brugge

050 44 87 43

www.museabrugge.be 
musea.reservatie@brugge.be

30% 
KORTING
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BRUGGE 17

STADHUIS BRUGGE

VOORDEEL KNACK CLUB
Brugge wordt al meer dan 600 jaar bestuurd vanuit een 
van de oudste stadhuizen (1376) van de Nederlanden.

In de Gotische Zaal brengen spectaculaire 
muurschilderingen van omstreeks 1900 de Brugse 
geschiedenis in beeld. Kijk omhoog en ontdek een 
magnifiek, kleurrijk gewelf.

In de historische zaal daarnaast ontdek je de 
geschiedenis van Brugge en de zee. Dankzij een 
Augmented Reality-maquette en verschillende 
archeologische en kunstobjecten komt de geschiedenis 
tot leven.

Op de benedenverdieping sta je oog in oog met 
levensgrote portretten van vroegere machthebbers: 
burgemeesters, koningen, keizers en zelfs Napoleon. Je 
krijgt er ook zicht op de evolutie van de Burg, het plein 
voor het stadhuis.

Het stadhuis is de moeite vanbinnen én vanbuiten. Geen 
wonder dat hier nog regelmatig huwelijken plaatsvinden.

Knack Clubleden genieten op 
vertoon van hun Knack Clubkaart 
van 2 tickets voor de prijs van 1. 
Korting geldig voor maximum 2 
personen per Knack Clubkaart tot 31 
december 2023.

Stadhuis,  
Burg 12, Brugge

050 44 87 43

www.museabrugge.be 
musea.reservatie@brugge.be

1+1 
TICKET  
GRATIS

©
 IN

G
E 

K
IN

N
ET



Old-school is cool. In het Volkskundemuseum 
ontdek je het dagelijkse leven in Brugge in de 19e 
en begin 20e eeuw. Bezoek een oud klaslokaaltje, 
apotheek, kleermakersatelier, suikerbakkerij of 
kruidenier. In deze gerestaureerde 17e-eeuwse 
werkmanshuisjes lijkt de tijd wel even stil te staan. 
De kamers staan vol zeldzame, oude voorwerpen: 
tabaksproducten, oude kinderspelletjes en koek- en 
chocoladevormen. Ideaal voor een paar uurtjes 
ontdek- en speelplezier met kinderen.

Sluit je bezoek af met een glaasje in 
museumherberg ‘De Zwarte Kat’.

18 BRUGGE

VOLKSKUNDEMUSEUM

VOORDEEL KNACK CLUB

Knack Clubleden genieten op 
vertoon van hun Knack Clubkaart 
van 2 tickets voor de prijs van 1. 
Korting geldig voor maximum 2 
personen per Knack Clubkaart tot 31 
december 2023.

Volkskundemuseum,  
Balstraat 43, Brugge

050 44 87 43

www.museabrugge.be 
musea.reservatie@brugge.be
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OOSTENDE 19

HET JAMES ENSORHUIS

VOORDEEL KNACK CLUB
Het James Ensorhuis draagt niet enkel de naam van de 
kunstenaar, het is waar Ensor van 1917 tot aan zijn dood 
in 1949 leefde en werkte. Vrijwel meteen na zijn dood 
werd de woning ingericht als museum, maar het werd 
pas recent in haar oorspronkelijke staat en volle glorie 
gerestaureerd. Ook het aanpalende pand werd daarbij in 
het belevingscentrum geïntegreerd. Het gebouw biedt 
nu eveneens plaats aan tijdelijke tentoonstellingen en 
laat bezoekers op al dan niet interactieve wijze in het 
soms nogal bewogen leven en invloedrijke oeuvre van 
de kunstenaar duiken.

Knack Clubleden genieten op 
vertoon van hun Knack Clubkaart 
van €2 korting op het geldende 
volwassenentarief. Tickets kunnen 
enkel online aangekocht worden  
op www.ensorstad.be. 

Korting geldig voor maximum 2 
personen per Knack Clubkaart tot 31 
december 2023.

Vlaanderenstraat 29 (hoek 
Vlaanderenstraat - Van 
Iseghemlaan), Oostende

059 41 89 00 

www.ensorstad.be 
info@jamesensorhuis.be

1+1 
TICKET  
GRATIS

€2
KORTING
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20 IEPER

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM

VOORDEEL KNACK CLUB
Het In Flanders Fields Museum brengt het historische 
verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de West-
Vlaamse frontstreek met focus op de menselijke 
ervaring en het landschap als getuige van de 
Oorlog. Het is gevestigd in de Lakenhallen van Ieper, 
een belangrijk symbool van oorlogsleed en van 
wederopstanding. 

Ontdek het verhaal van de Grote Oorlog aan de 
hand van interactieve opstellingen, videoprojecties, 
persoonlijke getuigenissen en een audioparcours. Voor 
kinderen is er een aangepast kinderparcours. 

Van 29 april 2023 tot 18 februari 2024 loopt de 
tijdelijke tentoonstelling ‘For Evermore’ omtrent de 
begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog. 

Knack Clubleden genieten van € 
2,50 korting op de toegangsprijs 
voor volwassenen op vertoon van 
hun Knack Clubkaart. Korting geldig 
voor maximum 2 personen per 
Knack Clubkaart tot 31 december 
2023.

In Flanders Fields Museum, Grote 
Markt 34, Ieper

057 239 220 

www.inflandersfields.be 
flandersfields@ieper.be 

25% 
KORTING

BRUSSEL 



©
 A

LE
X

A
N

D
R

A
 B

ER
T

EL
S

BRUSSEL 2322 BRUSSEL

WIELSAUTOWORLD

VOORDEEL KNACK CLUBVOORDEEL KNACK CLUB
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 Wielemans-
Ceuppens brouwt WIELS 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. 

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 

Knack Clubleden genieten op 
vertoon van hun Knack Clubkaart 
van 2 tickets voor de prijs van 1. 
Korting geldig tot 31 december 2023 
en via het e-ticketing systeem via 
WIELS.org met de boekingscode 
KNACK11. 

Knack Clubleden genieten op 
vertoon van hun Knack Clubkaart 
30% korting op de toegangsprijs.

Korting geldig voor max. 2 pers. 
Knack Clubkaart tot 31 december 
2023.

WIELS,  
Van Volxemlaan 354, Brussel

Autoworld  
Jubelpark 11, 1000 Brussel 02 340 00 53

02 736 41 65 www.wiels.org 
welcome@wiels.org

www.autoworld.be 
info@autoworld.be

Open 7/7 (van 10u tot 17u00 in 
de week en tot 18u00 in het 
weekend)

1+1 
TICKET  
GRATIS

30% 
KORTING



LA HULPE 2524 HAN-SUR-LESSE

FONDATION FOLON

VOORDEEL KNACK CLUB
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 (1934-2005), 
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 2023, worden twee grote tijdelijke 
tentoonstellingen gepresenteerd:

-  ‘100 jaar illustratie, collectie Michel Lagarde’  
in de lente

- ‘Foto's’ door Jacques-Henri Lartigue in de herfst

Knack Clubleden ontvangen 2 
tickets voor de prijs van 1. Korting 
geldig op vertoon van de Knack 
Clubkaart tot 31 december 2023
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1+1 
TICKET  
GRATIS

WALLONIË

Fondation Folon,  
Drève de la Ramée 6A,  
La Hulpe

02 653 34 56

www.fondationfolon.be 
info@fondationfolon.be



HAN-SUR-LESSE 2726 THEUX

FORESTIA

VOORDEEL KNACK CLUB
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.

Knack Clubleden ontvangen 2 
tickets voor de prijs van 1. Korting 
geldig op vertoon van de Knack 
Clubkaart tot 31 december 2023

Forestia,  
rue du parc 1, Theux

087 54 10 75

www.forestia.be 
hello@forestia.be

1+1 
TICKET  
GRATIS

HET DOMEIN VAN  
DE GROTTEN VAN HAN

VOORDEEL KNACK CLUB
PURE WILDLIFE EN EEN MYSTERIEUZE 
ONDERAARDSE WERELD

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.

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.

Knack Clubleden krijgen 30% 
korting op de aankoop van 
een PassHan met promocode 
PROM23KNV tot 31 december 2023

Online reserveren is verplicht op 
www.grotte-de-han.be.

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.

Han-sur-Lesse

084 37 72 13

www.grotte-de-han.be

30% 
KORTING
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VAKANTIE -  
AANBIEDINGEN

Alle verblijven kunnen op verzoek en tegen een extra vergoeding worden verlengd.



10-DAAGSE INDIVIDUELE  
RONDREIS AUVERGNE

30 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

De grootste troef van de Auvergne is de intact gebleven natuur: 
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. 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 rondreis verblijft u 3 nachten in de noordelijke 
Auvergne in het charmante hotel Château d'Ygrande, met 
gerenommeerd restaurantje. Vervolgens 3 nachten in Clermont-
Ferrand, uitvalsbasis voor je bezoek aan de Chaîne des Puys 
(Puy de Dôme, Puy de Sancy,...). En verder nog 3 nachten in 
de zuidelijke Auvergne, in het familiaal gerund hotelletje Chez 
Marie, in het Parc Naturel Régional des Volcans, tussen het 
Cantalgebergte en de Aubrac.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,6/10, 9,2/10 en 9/10

€ 889 
P.P.

INBEGREPEN

• 3 nachten Château d'Ygrande **** 
• 3 nachten Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte **** 
• 3 nachten Chez Marie *** 
• 9x ontbijt  
• in Ygrande: 3x 3 gangendiner en welkomstaperitief 
• in Vialatte: welkomstdrankje  
•  in Chez Marie: 3x 4 gangendiner, welkomstpakket op de kamer (waarde 

€ 33), vrije toegang tot het binnen- en buitenzwembad, sauna, Turks 
bad en regendouche in Auberge des Montagnes (op 300 m)

•  digitale reisgids

GELDIGHEID

01/04-07/04: € 889 
08/04-22/04 en 01/10-31/10: € 909 
23/04-31/05: € 939 
01/06-30/06 en 01/09-30/09: € 955 
01/07-31/08: € 999

Periodes 01/04-07/04 en 01/10-21/10: 4de nacht gratis in Château d'Ygrande 
Periodes 01/04-22/04 en 21/10-31/10: 4de nacht gratis in Alexandre Vialatte 
Periodes 01/04-31/05 en 01/10-31/10: 5de nacht gratis in Chez Marie

OPTIONEEL

• andere kamertypes: zie www.holidayline.be/knack

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: AUVPKN04 

Prijzen zijn op basis van een 
paviljoen (Ygrande), comfort 
(Vialatte) en standaard (Marie) 
2-persoonskamer, volgens 
beschikbaarheid.

De aanbieding kan verlengd 
worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615

AUVERGNE 31

VANAF



8-DAAGSE COMBINATIE NAPELS  
& EILAND ISCHIA

32 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

Combineer de levendige sfeer van Napels, gelegen in één van 
de mooiste baaien van de wereld, met de rust op het groen 
vulkanisch eiland Ischia. 

Napels ligt midden in de mooiste baai ter wereld, die gedomineerd 
is door de Vesuvius. U vergaapt zich aan ongekende kunstschatten. 
De binnenstad is Unesco-Werelderfgoed. U kunt er bovendien goed 
en betaalbaar winkelen.

Vanuit Napels steekt u de baai over naar Ischia. Het eiland is 
een wellnessoase, wereldberoemd voor zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen. Het is een vruchtbaar en verrassend 
groen eiland met veel wijnbouw. U verblijft er in het sympathiek, 
kleinschalig familiehotel Torre Sant'Angelo. Het hotel biedt een gratis 
shuttledienst aan naar het centrum van Sant'Angelo en naar de 
stranden van Citara en Maronti. Forio, op 4 km, heeft een gezellig en 
mooi historisch centrum met vele winkels en restaurants.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,5/10 en 9,5/10

INBEGREPEN

•  vlucht Brussel-Napels h/t met Brussels Airlines (volgens 
beschikbaarheid)

•  3 nachten Decumani Hotel de Charme **** 
•  4 nachten Torre Sant'Angelo ***
•  7x ontbijt 
•  ticket Napels-Ischia h/t per hydrofoil
•  in Torre Sant'Angelo: gezichtsbehandeling in de spa (moddermasker)
• in Decumani: flesje prosecco op de kamer
•  digitale reisgids

GELDIG

01/04-30/04: € 815 
01/05-31/05: € 925 
01/06-30/06: € 989 
01/07-31/07: € 919 
01/08-31/08: € 975 
01/09-30/09: € 939 
01/10-31/10: € 855
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag 
Deze promotie dient minimum 60 dagen voor afreis geboekt te worden

OPTIONEEL

• half pension in Torre Sant'Angelo: + € 20 p.p.p.n. 
• reisperiodes 01/04-31/05 en 01/10-31/10: 5de nacht gratis in Torre 
Sant'Angelo bij reservering voor 31/01/23

€ 815 
P.P.

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: AMAPKN05 
 
Prijzen zijn op basis van een 
standaard 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid.

De aanbieding kan verlengd 
worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615

NAPELS & ISCHIA 33

VANAF



5 DAGEN LOIRE

34 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

Relais de Chambord ****(*) blinkt uit door haar ligging, als het 
ware in de tuin van het bekende kasteel, omringd door talrijke 
bossen en velden. Dit gebied is buiten de openingsuren enkel 
toegankelijk voor de hotelgasten. Geniet van een wandeling 
rond het kasteel, langs de oevers van de Cosson of fiets door 
de bossen. Uiteraard is een bezoek aan het kasteel (ticket 
inbegrepen) en de tuinen een must!

Ontdek naast Chambord ook de renaissancekastelen van 
Cheverny, Blois, Azay-le-Rideau, Amboise en Chenonceau. Verken 
het gezellige centrum en de pittoreske steegjes van de stad Blois. 
En Tours, een interessante stad met talrijke bezienswaardigheden, 
fraaie pleintjes en parken, een typische gastronomie én 
uitstekende Tourainewijnen zoals Vouvray, Montlouis, Bourgueil en 
Chinon. Diverse wijnhuizen bieden degustaties aan.

VANAF

€ 339 
P.P.

INBEGREPEN

• 4 nachten Relais de Chambord ****(*) 
• 4x ontbijtbuffet 
• ticket voor het kasteel van Chambord 
• gratis toegang tot de spa met buitenbubbelbad met zijdelings zicht op 
het kasteel van Chambord, hamam en sauna  
• digitale reisgids

GELDIG

01/02-31/03: € 339 
01/04-06/04, 11/04-30/04 en 01/10-30/10: € 375 
01/05-16/05 en 21/05-25/05, met aankomst op zondag: € 359  
01/05-16/05 en 21/05-25/05, met aankomst andere dagen: € 475 
01/06-30/09: € 499  
05/11-21/12: € 355

Voor alle data geldt: indien zaterdag in het verblijf: + € 5 p.p.

OPTIONEEL

• tickets kasteel van Blois, Chenonceau, Azay-le-Rideau

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: VDLPKN11 / 
VDLPKN12 
 
Prijzen zijn op basis van een 
cosy 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid. 

De aanbieding kan verlengd 
worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615

LOIRE 35



8 DAGEN ATHEENSE RIVIERA

36 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

Bent u op zoek naar een relaxvakantie maar wilt u tegelijkertijd 
ook wat cultuur opsnuiven? Dan is de Atheense Rivièra een 
goede keuze. Deze mooie kustlijn ligt net onder de Griekse 
hoofdstad, ideaal om een cultureel bezoek aan Athene en de 
Saronische eilanden te combineren met ontspanning aan het 
strand of zwembad of een sportieve dag op het water.

U verblijft in het Vincci Ever Eden Beach Resort, schitterend 
gelegen aan de Atheense Rivièra, bij de flank van een heuvel 
omringd door pijnboombossen. Dit resort heeft op het vlak van 
ontspanning en gastronomie een mooi aanbod en biedt directe 
toegang tot het strand. Daar kan u tal van watersportactiviteiten 
beoefenen (wakeboarden, kano, duiken,...). In de onmiddellijke 
omgeving van het hotel starten ook heel wat wandel- en 
fietsroutes. Ook een uitstap naar Kaap Soenion met de tempel 
van Poseidon en het thermaal meer van Vouliagmeni is een must. 

VANAF

€ 835 
P.P.

INBEGREPEN

• vluchtvlucht Brussel-Athene h/t met met Sky Express, Aegean Airlines of 
Brussels Airlines (volgens beschikbaarheid) 
• 7 nachten Vincci Ever Eden Beach Resort **** 
• 7x ontbijtbuffet 
• 7x diner (buffet) 
• drankje in de bar  

GELDIGHEID

01/04-25/05 en 15/10-31/10/23: € 835 
26/05-15/06 en 17/09-14/10/23: € 1035 
16/06-29/06/23: € 1165 
30/06-27/07/23 en 03/09-16/09/23: € 1229 
28/07-02/09/23: € 1359

Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag 
Deze promotie dient geboekt te worden vóór 31/01/23

OPTIONEEL 
• huurwagen of transfers. Mail na online reservering naar  
info@holidayline.be met vermelding van je dossiernummer en wat je 
wenst bij te boeken

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: ATHPKN03 
 
Prijs per persoon op basis 
van een deluxe standaard 
2-persoonskamer met 
zijdelings zeezicht, volgens 
beschikbaarheid

De aanbieding kan  
verlengd worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615

ATHEENSE RIVIERA 37



9-DAAGSE INDIVIDUELE  
RONDREIS ANDALUSIË

38 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

Eerst verblijft u in La Garapa, vlakbij de vallei van de Sierra Nevada. Een 
voormalige hoeve werd omgetoverd tot een charmant, rustiek familiaal 
hotelletje, midden fruitbomen en moestuinen. Heerlijk rustig gelegen, op 
amper 4 km van Granada en het befaamde Alhambra. Boek zeker uw 
tickets op voorhand via Holidayline. 

Wie houdt van authentieke Spaanse 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, een mooi zwembad en lekker 
en gezellig eten. De cortijo ligt in het dorpje Montecorto, op 20 km van 
het bekende witte dorp Ronda. Bezoek van hieruit ondermeer Sevilla, 
Jerez de la Frontera en Sierra de las Nieves. Beide hotels beschikken over 
een eigen restaurant.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:  
8,7/10 en 8,9/10

VANAF

€ 769 
P.P.

INBEGREPEN 

• vlucht Brussel-Málaga h/t met Brussels Airlines (volgens beschikbaarheid) 
• huurwagen Hyundai i10 of gelijkwaardig, inclusief all-in verzekering (8x24u, 
volgens beschikbaarheid) 
• 4 nachten La Garapa *** 
• 4x ontbijtbuffet, 1x aperitief en fles wijn op de kamer 
• 4 nachten Cortijo Salinas ****  
• 4x ontbijt en welkomstdrankje 
• digitale reisgids

GELDIGHEID

01/04-31/05: € 899 
01/06-30/06: € 859 
01/07-31/07: € 919 
01/08-31/08: € 999 
01/09-14/10: € 835 
15/10-11/11: € 769

Reisperiodes 01/04-31/07 en 01/09-11/11 met vrijdag en/of zaterdag in het 
verblijf in Cortijo Salinas: + € 6 p.p.p.n 
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag. 

OPTIONEEL

kamers met terras: + € 15 p.p. in La Garapa en + € 20 p.p. in Cortijo Salinas 
reisperiodes 10/04-31/05 en 01/08-14/10: 5de nacht gratis in La Garapa (met 
een supplement voor extra dag huurwagen)

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: ANDPKN14  
 
Prijzen zijn op basis van een 
standaard 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid

De aanbieding kan  
verlengd worden. 

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615

ANDALUSIË 39



5 DAGEN WADDEN

40 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

Welkom aan de Waddenzee, Unesco Werelderfgoed en het mooiste 
natuurgebied van Nederland. Weer, wind en water creëren hier steeds 
opnieuw een bijzonder landschap van slikken, kwelders, duinen, geulen en 
zandplaten. In het waddengebied vindt u hiervan overal sporen. Beleef dit 
unieke gebied, waar geen dag hetzelfde is! 

U logeert in 4 sterren WestCord Hotel Schylge op Terschelling. Vanuit 
Harlingen maakt u in ongeveer 2 uur de overtocht naar Terschelling per 
veerboot (auto's toegelaten) of u neemt de snelboot (50 minuten, geen 
auto’s noch fietsen toegelaten). Het hotel ligt aan de enige natuurlijke baai 
van Nederland en biedt een mooi uitzicht op de haven en de Waddenzee. 
Alle kamers beschikken over een balkon of terras. Een wandeling langs 
de haven brengt u in 10 minuten naar West-Terschelling. Fiets- en 
wandelpaden richting strand, bossen en wad starten bij het hotel. Fietsen 
kunt u ter plaatse huren. Maak een zeehondensafari op de Waddenzee 
of een wadkanotocht om de robben te gaan bekijken, ga garnaalvissen 
of wadlopen. En geniet van de sterrenhemel in het Dark Sky Park De 
Boschplaat. Stuk voor stuk unieke belevenissen! 

€ 315 
P.P.

INBEGREPEN

• 4 nachten WestCord Hotel Schylge **** 
• 4x ontbijtbuffet  
• 1x 3 gangendiner 
• welkomstpakketje met een lokale lekkernij op de kamer

GELDIG 

steeds zonder vrijdag/zaterdag in het verblijf: 
08/01-23/02 en 05/03-31/03, 01/10-19/10 en 29/10-23/12/23: € 315 
24/02-04/03/23: € 349 
01/04-26/04*, 07/05-30/06, 03/09-30/09 en 20/10-28/10/23: € 359 
27/04-06/05, 01/07-13/07 en 27/08-31/08/23: € 465 
14/07-26/08/23: € 565

met vrijdag/zaterdag in het verblijf:  
zie prijzen op www.holidayline.be/knack

*uitgez. 07-09/04

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: FRIPKN06 
 
Prijzen zijn op basis van 
een standaard landzicht 
2-persoonskamer, volgens 
beschikbaarheid.

De aanbieding kan  
verlengd worden.38

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615

WADDEN 41

VANAF



8 DAGEN MADEIRA

42 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

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 al wie houdt van sport, zon en rust.

U logeert in het moderne 4-sterrenhotel NEXT by Savoy, bij de 
zee en op wandelafstand van het oude centrum van Funchal. 
De gezellige hoofdstad van Madeira is befaamd omwille van zijn 
witte huizen met rode daken. U ontdekt er bezienswaardigheden 
zoals de botanische tuinen, de overdekte markt en een 16de eeuw 
wijnhuis. Het museum CR7 (Cristiano Ronaldo) ligt op 2.5 km. 
Van hieruit kunt u het eiland verkennen: de natuurlijke baden van 
Porto Moniz en Seixal, de grotten van São Vicente, de wijnhuizen 
en -kelders in Cámara de Lobos en de bananenplantages 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.

VANAF

€ 899 
P.P.

INBEGREPEN

• vlucht Brussel-Funchal h/t met TAP Portugal (via Lissabon) (volgens 
beschikbaarheid) 
• 7 nachten NEXT by Savoy**** 
• 7x ontbijtbuffet 
• digitale reisgids

GELDIG 

01/03-02/04, 11/04-26/04, 08/05-06/06 en 16/09-31/10: € 899 
07/06-15/09: € 999 
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag 
Deze promotie dient geboekt te worden vóór 31/01/23, zoniet duurder.

OPTIONEEL 
half pension: + € 180 p.p. 01/05-31/10 of + € 210 p.p. 01/03-26/04 
huurwagen: prijs op aanvraag 
rechtstreekse vlucht met Tuifly (op vrijdag en maandag):  
prijs op aanvraag

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: MDRPKN02 
 
Prijzen zijn op basis van een 
standaard 2-persoonskamer 
met oceaanzicht (30m²), 
volgens beschikbaarheid.

De aanbieding kan verlengd 
worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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7-DAAGSE COMBINATIE BILBAO  
& SAN SEBASTIÁN

44 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

Combineer het trendy Bilbao met het mondaine San Sebastián. 

U start uw vakantie in Bilbao, bekend van het wereldberoemde 
Guggenheim Museum. Het museum is ondergebracht in een 
indrukwekkend gebouw. Bilbao ontwikkelde zich tot een trendy plaats, 
die een ideale mix biedt tussen oud en nieuw. De 'casco histórico', het 
oude centrum, ademt een en al authenticiteit en gezelligheid uit.

Op dag 4 haalt u rond de middag uw huurwagen op in de luchthaven 
en rijdt u naar de baai van San Sebastián. Deze mondaine badplaats 
mag zich terecht het elegantste vakantieoord van Euzkadi 
(Baskenland) noemen. San Sebastián, of Donostia in het Baskisch, 
dankt zijn naambekendheid vooral aan de unieke ligging in de 
schitterende schelpvormige baai, aan de Golf van Biskaje. U vindt 
er een prachtig oud centrum, een mooie strandboulevard, chique 
winkels en talrijke tapasbars waar je heerlijke pintxos proeft.

VANAF

€ 695 
P.P.

INBEGREPEN

• vlucht Brussel-Bilbao h/t met Brussels Airlines (volgens 
beschikbaarheid) 
• 3 nachten Ilunión San Mamés ****  
• 3 nachten Ilunión San Sebastián ****  
• 6x ontbijtbuffet 
• huurwagen Fiat 500 of gelijkwaardig, inclusief all-in verzekering (3x24u, 
volgens beschikbaarheid) 
• digitale reisgids

GELDIG 

01/01-28/02: € 695 
01/03-31/03: € 719 
01/04-30/04: € 965 
01/05-31/05: € 915 
01/06-30/06: € 949 
01/07-30/09: € 989 
01/10-31/10: € 869

Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag. 

OPTIONEEL 
ophalen huurwagen in het centrum van Bilbao:  
supplement op aanvraag

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: ENOPKN05 
 
Prijzen zijn op basis van een 
standaard 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid. 

De aanbieding kan verlengd 
worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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10-DAAGSE INDIVIDUELE RONDREIS 
BIARRITZ EN FRANS BASKENLAND

46 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

De Aquitaine strekt zich uit tussen het blauw van de zee en het 
groen van het achterland. De streek wordt doorkruist door het 
grootste estuarium van Europa. Je vindt er de hoogste duinen van het 
continent, afgezoomd door de langste fijnzandstranden ter wereld. De 
Frans-Baskische kust is slechts 40 kilometer lang, maar heeft mooie 
badplaatsen. De eclectische architectuur zorgt voor een chique sfeer 
in Biarritz.

U verblijft eerst aan de Atlantische kust, in Hotel Littéraire Jules Verne, 
dicht bij het centrum van Biarritz vlakbij het strand en de geanimeerde 
markthallen. Geniet van de schitterende stranden, imposante rotsen 
en statige villa's of relax aan het zwembad. In de omgeving bezoekt u 
Bayonne, Saint Jean de Luz en Saint Jean Pied de Port, startplaatsen 
voor pelgrimstochten naar Santiago de Compostella. 

Daarna gaat het richting Aïnhoa, een van de mooiste bergdorpen van 
Frankrijk. U logeert in familiehotel Argi-Eder, gelegen in een schitterend 
park. De wijnkelder telt 4.500 flessen van hoge kwaliteit. Dat wordt 
genieten!

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9,1/10

VANAF

€ 479 
P.P.

INBEGREPEN
• 5 nachten Best Western Plus Hôtel Littéraire Jules Verne **** 
• 4 nachten Argi-Eder **** 
• 9x ontbijtbuffet 
• in Jules Verne: glas sangria 
• digitale reisgids 

GELDIG 
06/04-30/04 en 01/10-20/10: € 509 
01/05-31/05: € 599 
01/06-30/06: € 685 
01/09-30/09: € 725 
21/10-31/10: € 479

Periode 17/05-21/05 in Jules Verne: + € 25 p.p.p.n. 
Deze promotie dient geboekt te worden vóór 31/03/23 

OPTIONEEL 
half pension in Argi-Eder: + € 34 p.p.p.n.

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: PBSPKN03 
 
Prijzen zijn op basis van een 
classic (Jules Verne) en tradition 
(Argi-Eder) 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid.

De aanbieding kan  
verlengd worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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9-DAAGSE INDIVIDUELE RONDREIS 
CENTRAAL-PORTUGAL

48 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

Centraal-Portugal beschikt over heel wat troeven: gastvrijheid, 
topgastronomie, natuurschoon, ongerepte landschappen, hagelwitte 
stranden, architectuur, geschiedenis en traditie.

Eerst verblijft u tussen de sinaasappel- en olijfbomen in Quinta 
da Palmeira, in de uitlopers van de Serra da Estrela, het grootste 
natuurpark van Portugal. U geniet er van smaakvolle luxe: een mooie 
tuin met zwembad en heerlijk terras, een hartelijke service en een 
splinternieuwe spa. Bezoek de universiteitsstad Coimbra en de 
gastronomische stad Viseu. 

Daarna reist u verder naar Convento da Serta, 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 Tomar, op 49 
km, met het Convento de Cristo, één van de belangrijkste Portugese 
renaissancebouwwerken. Het bedevaartsoord Fatima ligt op 77 km. 
Verder lonen het klooster van Batalha (Werelderfgoed) en Alcobaça 
de moeite.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9,2 en 9,4/10.

VANAF

€ 865 
P.P.

INBEGREPEN
• vlucht Brussel-Lissabon h/t met Brussels Airlines (volgens 
beschikbaarheid) 
• huurwagen Fiat 500 of gelijkwaardig, inclusief all-in verzekering (8x24u, 
volgens beschikbaarheid) 
• 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

GELDIG 
01/04-30/06: € 865 
01/07-14/07: € 1085 
15/07-23/08: € 1159 
24/08-31/08: € 1095 
01/09-31/10: € 909

Deze promotie dient geboekt te worden vóór 31/03/23 
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag.

OPTIONEEL 
andere kamertypes en half pension: zie www.holidayline.be/knack

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode: CPOPKN09  
 
Prijzen zijn op basis van een 
standaard (Palmeira) en classic 
(Serta) 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid.

De aanbieding kan  
verlengd worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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8 DAGEN APULIË

50 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

De buitengewoon gastvrije bevolking van Apulië is terecht trots 
op hun streek. Deze regio is een oase van rust met weidse 
landschappen, heerlijke stranden, ongeschonden natuur en 
pittoreske dorpjes. In ‘de hak van Italië’ kunt u genieten van 
overheerlijke streekgerechten. 

Aangemoedigd door het succesverhaal van hun restaurant, starten 
de eigenaars met Grand Hotel la Chiusa di Chietri. Het complex ligt 
midden in de indrukwekkende regio van de trulli, de witgekalkte 
huisjes met een kegelvormig dak, vaak met astrologische en 
religieuze afbeeldingen. Dit is een prima uitvalsbasis voor het 
ontdekken van deze mooie streek. Bezoek Locorotondo en proef er 
mooie wijnen (op 10km), het ommuurde Martina Franca (op 15km) 
en de witte stad Ostuni (op 35 km), de Grotte di Castellana en 
Polignano a Mare. Matera is een mustsee.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,9/10

VANAF

€ 889 
P.P.

INBEGREPEN
• vlucht Brussel-Bari h/t met ITA Airways (via Milaan) (volgens 
beschikbaarheid) 
• huurwagen Fiat Panda of gelijkwaardig, incl. all-in verzekering (volgens 
beschikbaarheid) 
• 7 nachten Grand Hotel la Chiusa di Chietri ****  
• 7x ontbijtbuffet  
• digitale reisgids

GELDIG 
01/04-07/04/23: € 935 
08/04-31/05/23*: € 1009 
01/06-30/06/23 en 26/08-30/09/23: € 1055 
01/07-04/08/23: € 1139 
05/08-25/08/23: € 1215 
01/10-13/10/23: € 969 
14/10-29/12/23: € 889 
*08-10/04 in verblijf: + € 16 p.p.p.n.

Deze promotie dient geboekt te worden vóór 30/04/22. 
Vakantieperiodes en verlengde weekends: prijs op aanvraag

OPTIONEEL 
Half pension: + € 175 p.p. 
Superior kamer met balkon en bubbelbad: + € 40 p.p. 

INFO EN 
RESERVERING

Boekingscode:  
PUGPKN08

Prijzen zijn op basis van een 
standaard 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid

De aanbieding kan  
verlengd worden.

050 330 990 

www.holidayline.be/knack

Organisator:  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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