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Uitzicht: ‘De plas’ is eenmeertjemet brak water vol vogels.

2-/3-daagse autovakantie Brussel met verblijf in 4-sterrenhotel incl. ontbijtbuffet en 1 dag onbeperkt toegang tot Thermae Boetfort

WELLNESS-arrangement BRUSSEL

AANKOMSTDATA EN PRIJZEN

Vr., za. en zo. van 18 november t/m 31 maart

2 dagen vanaf € 49 nú vanaf € 39

3 dagen vanaf € 79 nú vanaf € 69

Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen.

Inclusief: 2/3 dagen (1/2 nachten) verblijf in Courtyard by

Marriott Brussels inclusief ontbijtbuffet en 1 dag onbeperkt

entree tot Thermae Boetfort in Melsbroek.

Exclusief: vervoer, niet genoemde maaltijden en reis- en

annuleringsverzekering. Reserveringskosten € 17,50 per

boeking en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

van max. 9 personen (beide verplicht).

COURTYARD BY MARRIOTT BRUSSELS

Het luxe, sfeervolle 4-sterren Courtyard by Marriott Brussels

ligt in de deelgemeente Evere en met de auto bent u binnen

15 tot 20 min. in het centrum. Het hotel beschikt o.a. over

gratis parkeergelegenheid in het weekend voor KRAS.NL-

Ga heerlijk ontspannen en relaxen in Thermae

Boetfort! In deze prachtige, uitgebreide thermen,

geniet u urenlang van de verschillende sauna’s, de

zwembaden en het solarium. U overnacht, na deze

ontspannen dag, in het luxe en sfeervolle 4-sterren

Courtyard by Marriott Brussels. Bezoek ook deze

gezellige Belgische hoofdstadmet de bekendeGrote

Markt en vele restaurantjes en caféswaar u het echte

Bourgondische leven kunt proeven!

Lezersre is
Speciale aanbieding voor lezers van het AD!

gasten*, een receptie, liften, restaurant, minimarket, bar, sfeer-

volle lounge met bibliotheek, WiFi op de begane grond, fit-

nesscentrum en sauna (gratis). Uw kamer is voorzien van een

telefoon, satelliettelevisie, airconditioning, kluisje, minibar, en

badkamer met bad en/of douche, toilet en haardroger.

*Voorwaarden gratis parkeren zie www.kras.nl/lr51437

Boeken via internet: Typ in de adresbalk
www.kras.nl/LR51437. Kies uw aankomstdatum, bekijk de
prijsberekening, en klik op de button BOEK NU. Klik in het
volgende scherm op ‘de actiecode invoeren’ en typ hier
AD19007 Nu wordt uw korting geactiveerd!
Telefonisch boeken? Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v.
reisnummer LR51437 en actiecode AD19007
Boeken met deze actiecode is mogelijk t/m 12 dec. 2011.
Actuele prijzen en vertrekdata vindt u terug op onze
website.

VOOR MEER INFORMATIE & BOEKINGEN:

39
nú vanaf

p.p.

2 dagen

€ 20 korting bij 2 personen

Zoover beoordeelt dit
hotel met een 9,0!

maal ringen die zijn aangebracht

door collega-vogelaars. ,,Deze lepe-

laar heeft een tussenlanding ge-

maakt in Frankrijk. Ene Oliver

heeft hem daar gespot en herkend

aan de kleurencombinatie rond zijn

poten. Deze is 21 jaar oud en hij

wordt ook al zo lang gevolgd.”

De Unamuno’s brengen ook veel

tijd door achter de superscherpe te-

lescopen. Er staan er drie opgesteld

in de 18 meter hoge uitkijktoren

van het Urdaibai Bird Center. Het

onderzoeksterrein meet ongeveer 3

bij 10 kilometer en is gelegen aan

hetmarisma van Mundaka, het ge-

bied waar de rivier de Oka uit-

mondt in de Cantabrische Zee.

In 1984 is het hele gebied Urdai-

bai, een kustgebied van zo’n 230

vierkante kilometer, door de Unes-

co uitgeroepen tot biosfeer-reser-

vaat. Het is deels kunstmatig inge-

richt en er verblijven zo’n 230, 240

vogelsoorten voor langere of kor-

tere tijd in kleine groepjes. Het vo-

gelcentrum, gehuisvest in een voor-

malige visfabriek die ook heeft

dienstgedaan als werkplaats voor

kindermeubels, bevindt zich niet

ver van Gernika, de Baskische

naam voor Guérnica. Sowieso is

Baskenland een paradijs voor vo-

gelliefhebbers: van de 563 soorten

die in Spanje worden waargeno-

men, zijn er 344 hier te observeren.

Vanaf januari 2012 kunnen ook

Nederlandse vogelliefhebbers – op

aanvraag – die met eigen ogen aan-

schouwen.

birdcenter.org (onder constructie).

Gluurder: Vogelwacht JoséMari Unamunowerpt een blik op ‘de plas’.


