Comer con Gusto
Busreis voor medioren en actieve senioren in
het Frans en Spaans Baskenland
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Voorwoord:
We hebben voor het uitwerken van deze reis eenmaal contact gehad via skype met de
autocarist “Viamundi”. Uit dit gesprek bleek dat we niet op dezelfde lijn zaten als hun. Zij zagen
onze creatieve aanpak niet zitten. Aangezien creativiteit deel is van de opdracht hebben we
besloten om zelf onze eigen weg te gaan en zo min mogelijk contact te hebben met de
autocarist. Voor de prijsberekening van de autocar hebben we ook geen hulp gekregen van
de autocarist. We hebben de prijzen achteraan het reglement gebruikt voor de
prijsberekening. We willen aan de hand van deze reis een verandering creëren in de beleving
van de autocar.
We stellen voor om ook met individuele inschrijvingen te werken. Deze reis is gericht op
lekker eten en een sterk groepsgevoel, zodat uit deze reis vriendschappen voor het leven
kunnen ontstaan.
We rijden met de bus alleen overdag, dit was opgelegd door Viamundi. In de heenreis
verkozen ze een stop en in de terugreis een directe rit naar België. Met deze wensen
hebben we wel rekening gehouden en dan ook verwerkt in onze reis.
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Dagindeling en reisplan
Dag 1 - 08 juni
Vertrek vanuit Mechelen naar Bordeaux (915 km)
04h00 Vertrek in Mechelen
18h00 Aankomst in Bordeaux + inchecken in Hotel Novotel Bordeaux Centre
Tijdens elke stop die de bus maakt, willen we de mensen in de bus laten doorschuiven zodat
ze telkens naast iemand anders zitten. Hierdoor kunnen de mensen in de groep elkaar al een
beetje beter leren kennen. Dit zorgt voor een betere samenhang van de groep. Ze komen best
zoveel mogelijk te weten over elkaar, aangezien er een kennismakingsquiz is op dag 2.
De gids geeft een vragenlijst aan de passagiers, hierop moeten ze al hun persoonlijke
informatie en leuke weetjes invullen. Dit zal gebruikt worden voor de kennismakingsquiz op
dag 2.
Ook krijgen de passagiers een ‘autocar bingo’ mee waar ze speciale elementen zoals een
gele auto op kunnen aankruisen. Wanneer ze hier een foto van nemen en alle dingen hebben
gevonden, krijgen ze als prijs een fles cava.
Overnachting in Bordeaux
Hotel Novotel Bordeaux Centre
45
Cours
du
Marechal
Juin,
33000
Bordeaux,
Frankrijk
Tel: (+33)5/56514646
(https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/nl/rooms?dateIn=2019-0708&adults=2&origin=accorhotels&hotelCode=1023&domainId=https:%2F%2Fwww.accorhot
els.com&children=&nights=1) Novotel (105,45€ kamer van 2) 24 deelnemers dus 12 kamers
18h30: Vrije avond in Bordeaux (Mogelijkheid om te eten in het hotel)
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Dag 2 - 09 juni
Vertrek vanuit Bordeaux naar Bilbao
08h00 Vertrek in Bordeaux (334 km)
13h00 Aankomst in Bilbao met vrije lunch
14h00 Keuze tussen gastronomische wandeltour of segway tour door de oude stad
Mensen die voor de segway tour kiezen, hebben na de tour nog wat vrije tijd.
Gastronomische wandeltour - Northern Spain Gastronomy
Duur: 3 uur
Tel: +34 627 02 27 80
E-mail: irene@northernspaingastronomy.com
https://www.northernspaingastronomy.com/private-food-tour-bilbao (prijs €85 per persoon)
Omschrijving: In deze 3 uur durende wandeling samen met een voedsel- en wijn expert zal
het beste, typische Baskische eten en drinken geproefd worden. Er zullen minstens 5 types
van Baskisch eten geproefd worden, en minimum 5 alcoholische of niet-alcoholische dranken.
Samen met dit, zal er ook verteld worden over de geschiedenis, architectuur en geheimen van
Bilbao.
Segway tour door de oude stad - Ninebot by Segway Tour
Duur: 90 minuten
C/Juan de Ajuriaguerra 25, 48009 Bilbao
Tel: +34 670 36 34 36
E-mail: info@segwaybilbao.com
https://www.segwaybilbao.com/en/90-minutes-tour-through-abandoibarra-and-old-town/
Omschrijving: Tijdens deze 90 minuten durende segway tour kan je op een snelle manier heel
Bilbao zien. Zowel het moderne gedeelte Abandoibarra als het historische Bilbao komen aan
bod. De tour start in de Ajuriaguerra straat, van daar gaan we naar het Euskadi plein. Daar
zullen we de gigantische Iberdrola toren kunnen bewonderen. De volgende stops zijn het
Bilbao Fine Arts Museum en het Doña Casilda Iturrizar Park, door de lokale bewoners ook wel
Park of the Ducks genoemd.
Hierna gaan we naar het Euskalduna paleis, waar in de buurt ook verschillende werken van
urban art te vinden zijn. We gaan naar het Guggenheim Museum door via de Pedro Arrupe
Walkaway te gaan, onder de Deusto Bridge. Hierna gaan we naar de Isozaki Towers, Bilbao
City hall, Del Arsenal Park om zo in de oude wijk terecht te komen. Daar gaan we langs het
Unamuno plein, het Barria plein en de Bilbao kathedraal.
De laatste stops zijn het Arriaga theater, de City hall Bridge om zo terug te eindigen bij het
Guggenheim Museum.
17h30 Vertrek naar het hotel (450 meter)
17h35 Aankomst in Hotel Ercilla
Hotel Ercilla
Ercilla Kalea 37, 48011 Bilbao
Tel: +800-8585-1234
(€184 voor kamer van 2 personen)
18h00 Diner in Hotel Ercilla met kennismakingsquiz
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Dag 3 - 10 juni
09h30 Vertrek naar het Guggenheim museum (2,5 km, 10 minuten)
09h40 Aankomst aan het Guggenheim museum
10h00 Vrij bezoek aan het Guggenheim museum
Guggenheim museum Bilbao
Avenida Abandoibarra 2, 48009 Bilbao
Tel: + 34 944 35 90 00
Groepsprijs = €7,00 per persoon
Omschrijving: In het Guggenheim museum zijn de reizigers vrij om het museum zelf te ontdekken.
Indien ze dit willen, kunnen ze deelnemen aan een gratis rondleiding die georganiseerd wordt door
het museum zelf.
12h45 Verzamelen aan de uitgang van het Guggenheim museum
12h55 Vertrek naar het restaurant
13h00 Aankomst aan restaurant Bistró waar we zullen lunchen. De groep wordt gesplitst in
verschillende tafels en iedereen kiest zelf wat ze willen eten. Indien sommige mensen hier niet
willen eten, zijn ze vrij om naar een ander restaurant te gaan. Dit is gewoon een aanrader.
Bistró
Avenida Abandoibarra 2, 48009 Bilbao
Tel: +34 944 239 333
E-mail: info@bistroguggenheimbilbao.com
Express meal: hoofdgerecht + dessert voor €22
14h00 Vertrek naar Gaztelugatxe (40 km, 50 minuten)
15h00 Aankomst in Gaztelugatxe waar we een idyllische wandeling maken en tijd nemen om foto’s
te nemen en rond te kijken.
Omschrijving: De wandeling van 1,89 kilometer lang begint bij de Mirador de San Juan de
Gaztelugatxe en leidt via de brug naar de San Juan de Gaztelugatxe kerk. De wandeling zal heen
en terug gedaan worden, doordat de bus niet tot het eindpunt kan raken.
17h00 Vertrek in Gaztelugatxe naar hotel Ercilla (40 km)
18h00 Aankomst in hotel Ercilla
18h30 Diner in hotel Ercilla
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Dag 4 - 11 juni
08h30 Vertrek in Hotel Ercilla naar San Sebastián (103 km)
10h00 Aankomst in San Sebastián
10h00 Vrije tijd in San Sebastián + vrije lunch
13h20 Samenkomen in San Sebastián
13h30 Vertrek in San Sebastián naar Hondarribia (21 km)
14h00 Aankomst in Hondarribia
14h00 Begeleide wandeling in Hondarribia met stop in Bar Gran Sol (pintxos bar)
Bar Gran Sol
San Pedro 65, 20280 Hondarribia
Tel: (00 34) 943 04 73 24
http://www.bargransol.com/
Omschrijving: De wandeling door Hondarribia zal gegidst worden door de reisleider. We
wandelen in de buurt van de haven. In Bar Gran Sol maken we een stop om enkele typische
Pintxos te proeven en iets te drinken.
17h00 Vertrek naar Hôtel Le Gamaritz (35,8 km)
Hôtel Le Gamaritz
5 Perspective de la Côte des Basques, 64200 Biarritz
Tel: +33 5 59 24 00 23
http://hotel-biarritz-gamaritz.com/
18h00 Aankomst in het hotel + check-in
18h45 Groepsavond
Hierbij worden er een aantal restaurants aangeboden waaruit de reizigers kunnen kiezen. Zij
kunnen dan op voorhand een reservatie maken bij de reisleider die dit doorgeeft aan de
restaurants. Op deze manier kunnen zij op restaurant gaan met de personen die ze graag wat
beter willen leren kennen. Enkele voorbeelden van restaurants zijn: La Cabane a Huitres, La
Crique...
Natuurlijk kan men er ook voor kiezen om zelf op ontdekking te gaan en een ander restaurant te
kiezen.
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Dag 5 - 12 juni
09h30 Vertrek in het hotel naar Rocher de la Vierge (300 m)
10h00 Aankomst aan Rocher de la Vierge
10h05 Tijd voor foto’s met de prachtige natuur + wandeling
Omschrijving: De reizigers kunnen kiezen of ze zelfstandig de omgeving ontdekken, of ze de
reisleider volgen die een gegidste wandeling zal doen.
11h30 Einde wandeling + vertrek naar het centrum van Biarritz (2 km)
12h00 Aankomst in het centrum van Biarritz
12h05 Vrije tijd in Biarritz + vrije lunch
13h30 Samenkomen in Biarritz
13h45 Vertrek naar Espelette (30 km)
14h30 Aankomst in Espelette
14h35 Begeleid bezoek Atelier du Piment
Atelier du Piment d’Espelette
Elizaldeko Bidea, 64250 Espelette
Tel.: +33 (0)5 59 93 90 21
https://www.atelier-du-piment-espelette.fr/
Omschrijving: De plantage wordt bezocht, er is een transformatie workshop en een presentatie
over de geschiedenis van de ‘Piment d’Espelette’ peper en de verschillende stadia van de
productie. Nadien kan er geproefd worden van enkele pittige producten en regionale
delicatessen, waaronder de Talo (traditionele maisbloem wraps) en een glaasje Txakoli (licht
sprankelende, droge witte wijn)
16h05 Vertrek naar kerk Espelette (850 m)
16h07 Bezoek kerk Espelette
Omschrijving: De reizigers kunnen vrij rondkijken in de kerk of de korte rondleiding volgen van de
gids.
16h30 Vrije tijd in Espelette
17h00 vertrek terug naar Biarritz (30 km)
17h45 Aankomst bij het hotel en vrije avond in Biarritz
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Dag 6 - 13 juni
10h00 Vertrek in het hotel naar Bayonne (10 km)
10h30 Aankomst aan de kathedraal van Bayonne
Cathédrale Sainte-Marie
15 Rue des Prébendes, 64100 Bayonne
+33 5 59 59 17 82
10h30 Begeleid bezoek aan de kathedraal
12h00 Einde bezoek + vertrek naar restaurant Le Pavé (55 m)
12h05 Aankomst restaurant Le Pavé
Restaurant Le Pavé
8 Rue Gouverneurs, 64100 Bayonne
+33 5 59 59 51 74
13h40 Vertrek naar Atelier du Chocolat (4,3 km)
13h55 Aankomst Atelier du Chocolat
Atelier du Chocolat Bayonne Gibéléou
7 Allée de Gibéléou, 64100 Bayonne
+33 5 59 55 70 23
14h00 Begin van de rondleiding bij Atelier du Chocolat
Omschrijving: tijdens de workshop kunnen de reizigers op een leuke en informatieve manier de
chocoladehandel ontdekken. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. hoe cacao geteeld
wordt, de geschiedenis van cacao en chocolade, tentoonstelling van oude machines… Na het
bezoek kunnen de reizigers genieten van de specialiteiten van het huis.
16h00 Vertrek terug naar Biarritz (10,4 km)
16h30 Aankomst bij het hotel en vrije avond in Biarritz
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Dag 7 - 14 juni
09h00 Vertrek vanuit hotel naar “Le train de la Rhune” (25,5 km)
09h45 Aankomst “Le train de la Rhune”
10h00 Aan boord gaan van de trein
Le train de la Rhune
Col de Saint-Ignace, 64310 SARE
Tel.: 05 59 54 20 26
https://www.rhune.com/fr/
10h10 Vertrek trein
10h45 Aankomst aan de top van de berg
10h50 Vrije tijd aan de top voor foto’s + bewonderen adembenemende zicht
10h55 Met reisleider het nationale erfgoed van fauna en flora aan de top bezichtigen
Omschrijving: Een rondleiding op de top, met uitleg over fauna, flora en het uitzicht.
11h55 Einde tour
12h00 Vrije lunch (keuze uit spaanse restaurants aan de top)
13h30 Einde lunch
13h30 Verzamelen + instappen trein
14h05 Aankomst beneden met trein
14h10 Vertrek naar Les roues de Lilou (23,6 km)
14h55 Aankomst startpunt fietstour
15h00 Elektrische fietstour met tapas proeverij
Les roues de Lilou
47 Avenue de Verdun, 64 200 Biarritz
Tel. +33 6 03 77 11 35
https://www.lesrouesdelilou.com/
Omschrijving: Onder begeleiding van een lokale gids van de fietsverhuur, ontdekken we Biarritz
en Anglet, met een tapas proeverij.
17h30 Einde van de fietstour
17h35 Vertrek naar het hotel (1 km)
17h45 Aankomst in het hotel: vrije tijd + vrij diner
20h00 Casino van Biarritz
Casino Barrière Biarritz
1 Avenue Edouard VII, 64200 Biarritz
Tel.: +33 5 59 22 77 77

Dag 8 - 15 juni
Vertrek vanuit Biarritz naar Mechelen (1115 km)
08h00 Vertrek vanuit hotel richting België met twee chauffeurs
01h00 Aankomst Mechelen
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Omschrijving van het reisprogramma:
Onze busreis voor medioren en actieve senioren die alleen op reis gaan en deze zal
doorgaan in zowel het Franse, als het Spaanse Baskenland en zal acht dagen duren. Het
doel van de reis is om de deelnemers deze streek te laten zien op een plezierige manier en
vooral om hen in contact te brengen met andere mensen van dezelfde leeftijd.
Op de heenreis maken we een tussenstop om te overnachten in Bordeaux. De volgende dag
vertrekken we ‘s ochtends richting Bilbao, daar zullen we rond 13u aankomen. Eerst wordt
het Spaans Baskenland verder ontdekt met Bilbao als belangrijkste stad, waar we ook twee
keer zullen overnachten. Hierna bezoeken we het Frans Baskenland met Biarritz als centrale
stad, waar we 4 nachten zullen overnachten.
Naast deze grote steden, zullen we ook andere bekende en minder bekende plaatsen
bezoeken. Activiteiten die we zullen ondernemen zullen in het teken staan van cultuur,
architectuur en gastronomie.

Routeplan
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Routeschema
Dag 1
04h00 – 18h00
Dag 2
08h00 – 13h00
17h30 – 17h45
Dag 3
09h30 – 09h40
14h00 – 15h00
17h00 – 18h00
Dag 4
08h30 – 10h00
13h30 – 14h00
17h00 – 18h00
Dag 5
09h30 – 10h00
11h30 – 12h00
13h45 – 14h30
16h05 – 16h07
17h00 – 17h45
Dag 6
10h00 – 10h30
12h00 – 12h05
13h40 – 13h55
16h00 – 16h30
Dag 7
09h00 – 09h45
14h10 – 14h55
17h35 – 17h45
Dag 8
08h00 – 01h00

Mechelen – Bordeaux

915 km

Bordeaux – Bilbao
Bilbao – Hotel Ercilla

334 km
450 m

Hotel Ercilla – Guggenheim museum
Bistró – Gaztelugatxe
Gaztelugatxe – Hotel Ercilla

2,5 km
36 km
35,3 km

Hotel Ercilla – San Sebastián
San Sebastián – Hondarribia
Hondarribia – Hôtel Le Gamaritz

103 km
21 km
35,8 km

Hôtel Le Gamaritz – Rocher de la Vierge (te voet)
Rocher de la Vierge – Biarritz
Biarritz – Atelier du Piment
Atelier du Piment – kerk van Espelette
Espelette – Hôtel le Gamaritz

300 m
2 km
23,1 km
850 m
23,5 km

Hôtel Le Gamaritz – Kathedraal van Bayonne
Kathedraal van Bayonne – Le Pavé (te voet)
Le Pavé – Atelier du Chocolat
Atelier du Chocolat – Hôtel Le Gamaritz

10 km
55 m
4,3 km
10,4 km

Hôtel Le Gamaritz – Le Train de la Rhune
Le Train de la Rhune – Les roues de Lilou
Les roues de Lilou – Hôtel Le Gamaritz

25,5 km
23,6 km
1 km

Biarritz – Mechelen

1115 km
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Dag 1

Dag 2

14

Dag 3

Dag 4

15

Dag 5

Dag 6

16

Dag 7

Dag 8

17

Opdrachtomschrijving voor de reisleider
Voor deze reis nemen we een gespecialiseerde reisleider mee die de streek kent, zodat hij de
gepaste uitleg kan geven gedurende de rondleidingen en wandelingen.
Meenemen vanuit België
1 fles cava
Vragenlijsten
Bingo formulieren

Dag 1
Nadat de bus juist vertrokken is en de mensen comfortabel zitten, deelt de reisleider
vragenlijsten uit op de bus. Deze vragenlijsten zijn persoonlijke vragen om deze later te
verwerken in de kennismakingsquiz. Hij zorgt ervoor dat de deelnemers deze vragenlijst
invullen. Als deze vragenlijsten zijn ingevuld haalt hij deze terug op.
De reisleider heeft de eerste avond tijd om deze vragenlijsten te verwerken in een leuke
kennismakingsquiz. Deze quiz zal doorgaan op de tweede dag van de reis.
Bij elke stop zorgt de reisleider voor een doorschuifsysteem, zodat mensen elkaar beter leren
kennen.
De reisleider vraagt aan de deelnemers wie er op dag 2 de gastronomische wandeltour wil
doen en wie er de segway tour wil doen. Hij regelt dat iedereen zijn favoriete activiteit kan
uitoefenen.
Contactgegevens hotel:
Hotel Novotel Bordeaux Centre
45
Cours
du
Marechal
Tel: (+33)5/56514646

Juin,

33000

Bordeaux,

Frankrijk

Contactgegevens segway tour:
C/Juan de Ajuriaguerra 25, 48009 Bilbao
Tel: +34 670 36 34 36
Contactgegevens gastronomische wandeltour:
Tel: +34 627 02 27 80
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Dag 2
De reisleider vertrekt met de deelnemers om 08u naar Bilbao vanuit het hotel in Bordeaux.
Tijdens de rit deelt hij een soort van bingo kaartjes uit met allemaal pictogrammen op. Als de
deelnemers deze pictogrammen (BV. een gele auto) tegenkomen tijdens de busreis kunnen
ze dit schrappen op hun bingo kaartje. De winnaar krijgt een fles cava die we hebben
meegenomen vanuit België.
Bij de aankomst in Bilbao krijgen de deelnemers een vrije lunch. Om 14 uur beginnen de
activiteiten die de deelnemers hebben gekozen.
De reisleider zorgt ervoor dat de deelnemers allemaal op hun activiteiten geraken. Door hen
te begeleiden naar de activiteiten met de bus.
Contactgegevens segway tour:
C/Juan de Ajuriaguerra 25, 48009 Bilbao
Tel: +34 670 36 34 36
Contactgegevens gastronomische wandeltour:
Tel: +34 627 02 27 80
Contactgegevens hotel:
Ercilla Kalea, 37, 39, 48011 Bilbo, Bizkaia, Spanje
Telefoon: +34 944 70 57 00
De reisleider helpt de deelnemers bij het inchecken in het hotel, en zorgt dat iedereen een
kamer heeft.
De reisleider regelt met het hotel in welke zaal hij de quiz gaat organiseren. Hij stelt ‘s avonds
de zaal op voor de kennismakingsquiz en voert de quiz ook uit met de deelnemers omstreeks
18 uur.
De winnaar van de kennismakingsquiz krijgt een fles Cava vanuit de streek. De reisleider gaat
deze fles kopen terwijl de deelnemers het Guggenheim aan het bezoeken zijn. De reisleider
krijgt hiervoor een budget van 20€ mee.
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Dag 3
De reisleider begeleidt de groep vanaf het hotel tot het Guggenheim museum. Daar zijn de
reizigers vrij om het museum te verkennen. Terwijl de deelnemers het museum bezoeken
gaat de reisleider naar de winkel om een fles cava te kopen (20€).
Guggenheim museum Bilbao
Avenida Abandoibarra 2, 48009 Bilbao
Tel: + 34 944 35 90 00

Om 12u45 verzamelt de reisleider de groep om samen naar restaurant Bistro te gaan om te
lunchen.
De groep wordt gesplitst in verschillende tafels en iedereen kiest zelf wat ze willen eten. Indien
sommige mensen hier niet willen eten, zijn ze vrij om naar een ander restaurant te gaan. Dit is
gewoon een aanrader.
Bistró
Avenida Abandoibarra 2, 48009 Bilbao
Tel: +34 944 239 333
E-mail: info@bistroguggenheimbilbao.com
Express meal: hoofdgerecht + dessert voor €22

Om 14u vertrekt de reisleider met de groep naar Gaztelugatxe. Daar maakt hij een idyllische
wandeling met de groep: de Gaztelugatxe walk. Deze wandeling neemt 3 uur in beslag en
onderweg geeft de reisleider enkele woordjes uitleg.
Omschrijving: De wandeling van 1,89 kilometer lang begint bij de Mirador de San Juan de
Gaztelugatxe en leidt via de brug naar de San Juan de Gaztelugatxe kerk. De wandeling zal heen
en terug gedaan worden, doordat de bus niet tot het eindpunt kan raken.

Om 17 uur verzamelen aan de bus en vertrek naar het hotel.
Deze avond is vrij in te vullen door de deelnemers.
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Dag 4
De reisleider vertrekt samen met de groep richting San Sebastian. Hier krijgen de reizigers
vrije tijd, maar hij moet beschikbaar blijven voor vragen of enige problemen.
Om 13u20 komt de volledige groep weer samen en vertrekken zij naar Hondarribia. Daar
wordt een wandeling gegidst door de reisleider. (https://nl.wikiloc.com/routeswandelen/paseo-por-hondarribia-guipuzkoa-03d0515-9563794) Onderweg wordt er een stop
gemaakt in Bar Gran Sol om iets te drinken en de typische pinxtos te proeven.
Bar Gran Sol
San Pedro 65, 20280 Hondarribia
Tel: (00 34) 943 04 73 24

Om 17u vertrekt de groep richting hotel Le Gamaritz, waar de reizigers kunnen kiezen uit
enkele restaurants. De reisleider maakt hiervoor de reserveringen. Enkele voorbeelden van
restaurants zijn: La Cabane a Huitres, La Crique...
Natuurlijk kan men er ook voor kiezen om zelf op ontdekking te gaan en een ander restaurant te
kiezen.
Hôtel Le Gamaritz
5 Perspective de la Côte des Basques, 64200 Biarritz
Tel: +33 5 59 24 00 23
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Dag 5
De reisleider vertrekt samen met de groep naar Rocher de la Vierge. Bij aankomst geeft hij
de groep 10 minuten tijd voor foto’s van de prachtige natuur. Hij werkt hier een leuke
wandeling uit, deze wandeling duurt ongeveer een uur. Hij laat de deelnemers de keuze of
ze de wandeling willen volgen, of de omgeving liever zelf willen ontdekken.
Om 11:30 verzamelt de groep aan de bus voor het vertrek naar het centrum van Biarritz. Hij
zorgt weer voor een doorschuiving van de plaatsen op de bus.
Bij de aankomst in het centrum van Biarritz geeft hij de deelnemers een uur en 30 minuten
vrije tijd voor een vrije lunch en vrije tijd.
Om 13u45 verzamelt de groep aan de bus voor vertrek naar Espelette. Om 13u35 start het
begeleide bezoek aan het Atelier du Piment. Hier vertaalt de reisleider de infoborden die in
het spaans staan in het nederlands voor onze deelnemers.
Atelier du Piment: De plantage wordt bezocht, er is een transformatie workshop en een
presentatie over de geschiedenis van de ‘Piment d’Espelette’ peper en de verschillende
stadia van de productie. Nadien kan er geproefd worden van enkele pittige producten en
regionale delicatessen, waaronder de Talo (traditionele maisbloem wraps) en een glaasje
Txakoli (licht sprankelende, droge witte wijn)
Atelier du Piment d’Espelette
Elizaldeko Bidea, 64250 Espelette
Tel.: +33 (0)5 59 93 90 21

Hij geeft een rondleiding in de kerk van Espelette en geeft daarna vrije tijd in Espelette aan
de deelnemers.
Omstreeks 16u45 vertrek terug naar het hotel
Bij aankomst in het hotel geeft hij de deelnemers vrije tijd.
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Dag 6
De reisleider vertrekt om 10 uur vanuit het hotel naar de kathedraal van Bayonne. In de
kathedraal geeft hij een rondleiding. Daarna begeleidt hij de reizigers naar het restaurant “Le
Pavé,” waar de middagpauze gehouden wordt.
Restaurant Le Pavé
8 Rue Gouverneurs, 64100 Bayonne
+33 5 59 59 51 74
Nadien verzamelt hij alle reizigers om met de bus verder te rijden naar het Atelier du Chocolat.
Hier is een begeleide tour maar kan de reisleider eventueel inspringen met enkele vertalingen
aangezien er enkel Engels en Spaans gesproken wordt.
Atelier du Chocolat Bayonne Gibéléou
7 Allée de Gibéléou, 64100 Bayonne
+33 5 59 55 70 23
Na de rondleiding begeleidt de reisleider de groep naar de bus, waarna ze terug naar het hotel
rijden. In Biarritz hebben de reizigers een vrije avond. De reisleider kan hen eventueel bepaalde
plaatsen of restaurants aanraden.
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Dag 7
De reisleider vertrekt om 9u met de groep naar le train de la Rhune. Op de top geeft de
reisleider meer informatie over de fauna en flora en het uitzicht.
Trein die hij met de groep moet nemen vertrekt om 10u10 en hij moet met de groep aan
boord zijn om 10u00.
Le train de la Rhune
Col de Saint-Ignace, 64310 SARE
Tel.: 05 59 54 20 26

Na de uitleg van de reisleider op de top kunnen de deelnemers een hapje gaan eten in een
van de Spaanse restaurants op de top.
Om 15h zullen de reizigers een 3 uur durende fietstocht maken onder begeleiding van een
lokale gids. De reisleider doet hier ook aan mee om de groep mee te begeleiden en te
vertalen indien nodig.
Les roues de Lilou
47 Avenue de Verdun, 64 200 Biarritz
Tel. +33 6 03 77 11 35

Om 20u neemt de reisleider de groep mee naar het Casino van Biarritz en bezorgt hen een
onvergetelijke laatste avond.
Casino Barrière Biarritz
1 Avenue Edouard VII, 64200 Biarritz
Tel.: +33 5 59 22 77 77
De laatste dag gaan de reizigers in groep naar de top van la Rhune. Hier kunnen ze genieten
van het adembenemende panoramisch uitzicht over het Baskenland. De reisleider zal hier een
woordje uitleg geven over het nationale erfgoed van de fauna en flora op de top. Nadien kunnen
de reizigers een hapje eten in een van de Spaanse restaurants om daarna weer de trein naar
beneden te nemen.
In de namiddag komen we aan in het hotel en de reizigers zijn vrij om de omgeving op eigen
tempo verder te verkennen en te gaan tafelen. Later die avond gaan ze met z’n allen naar het
casino van Biarritz voor een laatste gezellige avond!

Dag 8
De reisleider helpt de deelnemers met het uitchecken en zorgt ervoor dat iedereen in de bus
zit richting Mechelen.
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Prijscalculatie kosten autocar
Soort autocar:

Een normale autocar met tv-schermen, toilet en airconditioning * tot 33 zitplaatsen : € 300,/dag + € 0,85/km
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Dag 1: 300€ + (0,85*915 km) = 1077,75€ + péage 70,60€ + 400€ + 120€= 1668,35€
Mechelen → Bordeaux
14 uur rijden (tussenstops ingecalculeerd) → 2de chauffeur nodig + 400€
2*3*20€ → maaltijd chauffeur
Dag 2: 300€ + (0,85*335 km) = 584,75€ + péage 31,80€ + 40€ = 656,55€
Bordeaux → bilbao → Ercilla hotel
5 uur in de bus
2*20€ → maaltijd chauffeur
Dag 3: 300€ + (2,5*0,85) + (0,85*80 Km) = 370,125€ + péage 2,40€ + 40€= 412,52€
Ercilla hotel → guggenheim (2,5 km)
Guggenheim→ Gaztelugatxe (40 km enkel)
2*20€ → maaltijd chauffeur
Dag 4: 300€ + (0,85*158 Km) = 434,3€ + péage 13,65€ + 1,85€ + 15,50€ = 465,3 € + 40€=
505,3€
Ercilla hotel → San Sebastian (103 KM) + 13,65€ péage
San sebastian → Hondarribia (21km) + 1,85€ péage
Hondarribia → Biarritz: Hotel Le Gamaritz (34 km) + 15,50€ péage
2*20€ → maaltijd chauffeur
Dag 5: 300€ + (0,85*56 Km) = 347,6€ + 40€ = 387,60€
Hotel Le Gamaritz → Espelette (28 km enkel)
2*20€ → maaltijd chauffeur
Dag 6: 300€ + (0,85* 40 Km) = 334€ +40€= 374€
Hotel Le Gamaritz → Bayon (20 km enkel)
2*20€ → maaltijd chauffeur
Dag 7: 300€ + (0,85* 54 Km) = 345,9€ + 40€= 385,9€
Hotel Le Gamaritz → Le train de la Rhune (roundtrip) (27 Km)
Le train de la Rhune → Hotel Le Gamaritz → terug voor vrije middag (27 Km)
2*20€ → maaltijd chauffeur

Dag 8: 300€ + (0,85*1110 Km) = 1243,5€ + péage 81,90€ = 1325,4 + 80€ + 400€ =
1805,40€
Hotel Le Gamaritz → Mechelen (1110 Km)
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17 uur rijden (tussenstops ingecalculeerd) → 2de chauffeur nodig + 400€
2*2*20€ → maaltijd chauffeur
Totaalprijs
Vervoer: 5537,93 €
Péage: 217,7 €
Maaltijden chauffeur: 440€

Marketingplan
Beschrijving doelgroep
Onze autocarreis is ontwikkeld voor de alleenstaande senioren en/of medioren die nog erg
actief zijn in de maatschappij en open staan voor nieuwe vriendschappen en avonturen in hun
leven. Dat de babyboomers en veel senioren jong van geest zijn, maakt van hen de ideale
doelgroep.
Het opgroeien in de naoorlogse welvaart maakt van hen ook een koopkrachtige doelgroep. Zij
zijn echte levensgenieters en kopen vaak duurdere en luxueuze producten. Vervolgens kiezen
zij hun producten meestal op basis van gevoel en emotie en zijn dus minder kritisch ten
opzichte van marketingtechnieken en reclame.

Strategie en marketing tools
Medioren en senioren zijn vandaag de dag makkelijk te bereiken. De klassieke manieren via
regionale tv, radio en advertenties in kranten en/of tijdschriften werken nog steeds om deze
groep te targeten. Toch is dit eerder passé.
Het internetgebruik van deze doelgroep stijgt aanzienlijk, waardoor we gebruik kunnen maken
van direct mailing of advertenties op social media. Facebook is een populair
communicatiemiddel onder de ouderen geworden.
Wel hebben zij veel tijd om informatie te verzamelen en te vergelijken. Dit maakt het belangrijk
om onze reis op een effectieve manier naar voren te brengen en vertrouwen te wekken omdat
zij, zoals hierboven beschreven, ook vaak op basis van hun gevoel een keuze maken.
Daarom opteren wij om hen te bereiken op een persoonlijke manier. Wij denken hierbij aan
presentaties geven aan verenigingen al dan niet tijdens hun georganiseerde evenementen.
Op deze manier zouden wij hen een gedetailleerd idee kunnen geven van ons reisvoorstel en
tegelijkertijd ook hun vragen beantwoorden. Wij zouden tijdens deze presentaties hapjes en
drankjes voorzien.
De uitnodigingen voor deze presentaties kunnen per mail worden verstuurd naar de leden van
de verenigingen en er zouden flyers verzonden kunnen worden. De data van de presentaties
kunnen ook vermeld worden op de maandelijkse nieuwsbrief van de verenigingen.
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Kostenraming
Online marketing via onze eigen facebook en mail is gratis.
Flyers: 1000 flyers voor €31,40 (A5 formaat, dubbel bedrukt)
Huur zaal voor presentaties: Afhankelijk van gemeente
vb. Mechelen: Zaal met max.49 personen: €75
Zaal meer dan 50 personen: €150
Hapjes en drankjes voor presentaties: Ongeveer €75

Uitwerking marketingtool
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Sjabloon Prijscalculatie 28 deelnemers:
Totale kost
Componenten van het product

Kost per deelnemer
Op basis van 28 deelnemers

Vervoer
Hotel deelnemers
(deze kosten zijn op basis van
dubbele bezetting, omdat de
mensen elkaar beter moeten
leren kennen. We werken enkel
met dubbele kamers, single
kamers bieden we niet aan.
Ontbijt is inbegrepen)
Hotelkosten reisleider en
chauffeur
(1e nacht ook kamer + ontbijt
voor 2e chauffeur)
Kosten reisleider en chauffeur
Loon Reisleider
Maaltijden reisleider

Catering

5537,93 €

197,78 €

Hotel 1 (1 nacht): 1540,14 €
Hotel 2 (2 nachten): 3043,6 €
Hotel 3 (4 nachten): 5824 €
Totaal: 10 407,74 €

371,71 €

Hotel 1 (1 nacht): 303,03 €
Hotel 2 (2 nachten): 366,8 €
Hotel 3 (4 nachten): 736 €
Totaal: 1405,83 €

50,21 €

440€
1000 €
340 €

15,71 €
35,72 €
12,14 €

Zelf te voorzien
(Ontbijt is inbegrepen)

Bezoeken
Gastronomische wandeltour of
segway (we nemen hier de prijs
van de gastronomische
wandeltour, omdat we denken
dat de meeste mensen deze
zullen nemen. Indien een
deelemer toch voor de segway
kiest krijgt deze een voucher ter
waarde van 30€ om lekker te

2100 €

Groepstarief gastronomische
wandeltour:
75 € pp
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gaan eten tijdens de reis.
Segway tour = 45€)
308 €

Groepstarief:
11€ pp

392 €

Groepstarief:
14 € pp

252 €

Groepstarief:
9 € pp

1372 €

Groepstarief:
49 € pp

151,2€

Groepstarief:
5,4€ pp

Guggenheim

Train de la Rhune

Atelier de piment

Elektrische fietstour met tapas

Atelier du chocolat
Prijs activiteiten reisleider

163,4 €

5,84 €

Allerlei
Fles cava
Bingo formulieren +
vragenlijsten
Totale inkoopprijs

Winstpercentage

Totale nettokost ifv berekening
van het winstpercentage
Verkoopprijs vóór BTW &
Verzekering Financieel
Onvermogen

BTW

20 €

0,71€

3€
0,11 €
23 893,1 €

853, 33€

10%

2 389,31 €

85,33 €

26 282,41 €

938,66 €

2,73%
=717,51 €

25,63 €
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Verkoopprijs inclusief BTW

Taksen

Verzekering financieel
onvermogen

VERKOOPPRIJS

26 999,92 €

964,28 €

217,7 €

7,78 €

0,15%
= 39,42 €

1,41 €

27 257,04 €

973,47€
≈ 975,00 €
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Details Prijscalculatie

Hotel 1 Bordeaux:
Hotel 2 Bilbao:

Hotel 3 Biarritz:
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Gastronomische wandeltour:

Segway tour:

Guggenheim:

Train de la Rhune:
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Atelier du Piment workshop:

Elektrische fietstour met tapas:
Atelier du Chocolat:

Flyers:

Huur zaal:
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