


HIJ, ZIJ, WIJ

Hij (17) is grappig en wijs voor zijn leeftijd. Als 
zelfbenoemd ‘hoofd kookteam’ maakt hij een feestje 
van het avondeten. 

Zij (40+) hebben elk hun eigen leven, maar genieten 
ervan een weekje samen op te trekken. In kleine 
groepjes lezen ze elkaar Psalm 23 voor. 

Zij (28) is een echte sfeermaker. Als reisleider staat ze 
heel de dag aan, maar in haar rode kano geniet ook zij 
van de zon, het water en de relaxte sfeer. 

Grappige jongeren, eigenwijze dertigers, fitte 
veertigplussers en enthousiaste reisleiders. In ieder 
gezicht mogen we God zien. 

Wij (alle leeftijden) organiseren de reizen op kantoor. 
Maar de reis wordt pas écht gemaakt door jullie, de 
mensen die meegaan. De ontmoetingen gaan mee in 
je bagage. Het zijn knipogen van Boven. Dat wensen 
we jullie toe: veel veilige kilometers, veel knipogen van 
God en veel ontmoetingen met mooie naasten.
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AMARANT

ONTMOETINGSDAG

ZATERDAG 15 APRIL 2023

ZET ‘M VAST IN JE AGENDA. 

WE KIJKEN ERNAAR UIT JE TE ONTMOETEN.

HOUD ONZE SOCIAL MEDIA EN NIEUWSBRIEF IN DE 

GATEN VOOR LOCATIE EN OVERIGE INFORMATIE.

De Amarantsfeer proeven?

Nieuwe en oude bekenden ontmoeten?

Reisleiders spreken over hun reizen?



Winterreizen
Voorjaarsreizen
Kampeerreizen

Singlereizen
Trektochten

Accommodatie- & Deluxereizen
Jongerenreizen

Variantreizen



REISOVERZICHT

Hier vind je een overzicht van al onze reizen 
van 2023. Alle bestemmingen zijn overzichtelijk 
gerangschikt per kalendermaand. Blader lekker 
door de gids en laat je inspireren voor een leuke 
vakantie. Kies je voor een rondreis, een singlereis, 
Deluxe-reis of kampeerreis? Of past Variant beter bij 
jou? We hopen dat je iets vindt dat bij je past.

Natuurlijk is er over elke bestemming nog veel meer 
te vertellen. Voor meer informatie over de reizen 
van jouw keuze, verwijzen we je dan ook graag naar 
onze website.  

www.amarantreizen.com

LEEFTIJDEN 
n 15-19 jaar
n 18-25 jaar
n 20-35 jaar
n 30-45 jaar
n vanaf 40 jaar
n Alle leeftijden

INHOUDSOPGAVE 
Pag. 2 Voorwoord
Pag. 2 Colofon
Pag. 4  Reisoverzicht
Pag. 6 Winterreizen
Pag. 8 Voorjaarsreizen
Pag. 12 Kampeerreizen
Pag. 16 Singlereizen
Pag. 20 Ontmoet de reisleiders van Amarant
Pag. 22 Trektochten en Rondreizen
Pag. 30 Accommodatie- en Deluxereizen
Pag. 38 Jongerenreizen
Pag. 44 Variantreizen

JANUARI 
Pag. 6 n Wandelreis Tenerife

MAART 
Pag. 7 n Droombestemming Fins Lapland 
Pag. 7 n Wintersport Zwitserland Belalp 

APRIL 
Pag. 8 n Paasweekend Twente
Pag. 9 n Charming Canterbury

MEI 
Pag. 10 n Zeilweekend Slotermeer 

JUNI 
Pag. 30 n Relaxed Rhodos
Pag. 30 n Wandelreis Madeira
Pag. 31 n Zomer op Terschelling
Pag. 31 n Zuid-Frankrijk Deluxe
Pag. 44 n Portugal Algarve Variant 
Pag. 24 n Eilandhoppen Waddenzee
Pag. 16 n Zuid-Limburg SINGLE

JULI 
Pag. 16 n Bella Perugia SINGLE
Pag. 17 n Rondreis Albanië SINGLE
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Pag. 30 n Portugal Madeira
Pag. 12 n Vallée de la Dordogne
Pag. 22 n Halve Huttentocht Tirol
Pag. 22 n Wandelreis Lake District 
Pag. 23 n Huttentocht Tour du Montblanc 
Pag. 38 n Zwitserland Wallis
Pag. 32 n Veluwe Deluxe
Pag. 32 n Bretagne, Côtes-d’Armor
Pag. 23 n (Wild)Kampeertrektocht Noorwegen
Pag. 39 n Ardennen Outdoor
Pag. 32 n Onvergetelijk Noorwegen
Pag. 39 n Kampeertrektocht Slovenië - Oostenrijk
Pag. 24 n Huttentocht Gran Paradiso
Pag. 14 n Italiaanse Rivièra
Pag. 40 n Kampeervakantie Zweden
Pag. 17 n Duitsland Eifel SINGLE
Pag. 24 n Rondreis Albanië
Pag. 33 n Ierse Westkust
Pag. 40 n Lago di Como
Pag. 13 n Guernsey Island
Pag. 45 n Kamperen aan de Moezel Variant
Pag. 45 n Belgische Ardennen Variant
Pag. 18 n Lac d’ Annecy Single
Pag. 41 n Ontdek Griekenland
Pag. 41 n (Wild)Kampeertrektocht Noorwegen
Pag. 18 n Zwitserse Jura SINGLE
Pag. 18 n Zwitserland Bergwandelen SINGLE

AUGUSTUS 
Pag. 42 n Oostenrijk Schladming
Pag. 46 n Wandelreis Duitsland Variant
Pag. 34 n Ardennen Deluxe
Pag. 33 n Zonnig Zeeland
Pag. 15 n Italië Lago di Como
Pag. 25 n Kampeertrektocht Slovenië - Oostenrijk
Pag. 42 n Avontuurlijk Zwarte Woud
Pag. 19 n Djursland Denemarken SINGLE

Pag. 43 n Lac d’Annecy
Pag. 25 n Halve Huttentocht Grossvenediger
Pag. 46 n Eilandvakantie Denemarken Variant
Pag. 34 n Terschelling Deluxe
Pag. 15 n Zwitserland Bergwandelen
Pag. 25 n Jeepsafari Marokko
Pag. 35 n Portugal Algarve
Pag. 26 n E-bike rondreis Thüringen
Pag. 19 n Engelse Zuidkust SINGLE
Pag. 33 n Wandelreis Wallis
Pag. 26 n Back to Basic Huttentocht Noorwegen
Pag. 27 n Rondreis Noord-Macedonië

SEPTEMBER 
Pag. 27 n Roadtrip USA
Pag. 19 n Toscane Pistoia
Pag. 27 n Rondreis Noord-Macedonië
Pag. 35 n Authentiek Zuid-Frankrijk
Pag. 35 n Portugal Algarve
Pag. 36 n Adembenemend Andalusië
Pag. 35 n Toscane Pistoia SINGLE

OKTOBER 
Pag. 36 n Adembenemend Andalusië
Pag. 36 n Herfst in de Ardennen
Pag. 35 n Portugal Algarve
Pag. 36 n Adembenemend Andalusië
Pag. 28 n Ontdek het oude Griekenland
Pag. 28 n Actieve rondreis Sicilië

NOVEMBER 
Pag. 29 n Japan in herfstkleuren
Pag. 29 n Rondreis Het andere Turkije

DECEMBER 
Pag. 37 n Kerst in de Ardennen Deluxe
Pag. 37 n Nieuwjaar aan de Zeeuwse kust Deluxe
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TENERIFE

SPANJE
Wandelreis 
Voor de westkust van Afrika lig-
gen de paradijselijke Canarische 
eilanden. Wie de drukke badplaat-
sen negeert en de wandelpaden 
inslaat in het vulkanische geberg-
te, komt zeker niet bedrogen uit. 
Het aangename klimaat is ideaal 
voor een actieve wandelvakantie. 

• 27 januari t/m 4 februari (alle 
leeftijden)

WINTER
REIZEN
Doorbreek de sleur van de grauwe 
wintermaanden en start je jaar goed tijdens 
één van onze winterreizen.  Een vers laagje 
sneeuw, de huizen gezellig verlicht.. sjaal 
om, snowboots aan en gaan! Als jij je door 
een beetje kou niet uit het veld laat staan, is 
een Amarant winterreis echt iets om eens 
uit te proberen. Skiën of snowboarden, 
sneeuwschoenwandelen of een huskytocht… 
het kan allemaal. Maar ook als je liever de 
warmte opzoekt, hoef je niet te wachten tot de 
zomer.

v.a. € 1099,-
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BELALP

ZWITSERLAND
Wintersport 
Hoog in de besneeuwde Alpen 
ligt het kleine dorpje Belalp. Een 
unieke wintersportlocatie en al 
jaren favoriet in ons reisaanbod. 
Geen massatoerisme, maar 
fantastische uitzichten. En vanuit 
ons chalet kun je zo je ski’s of 
snowboard onderbinden.  

• 25 maart t/m 1 april (alle leeftijden)

FINS LAPLAND

FINLAND
Droombestemming 
Lapland: een magische plek van 
sneeuw en ijs, noorderlicht en 
rendieren. Ga mee op dit ultieme 
winteravontuur! De uitgestrekte 
wildernis is bedekt met een dikke 
laag sneeuw. Vanuit een gezellige 
Finse hut trekken we er elke dag 
op uit. 

• 18 t/m 25 maart (alle leeftijden)

v.a. € 1099,- v.a. € 1599,-
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PAASWEEKEND TWENTE

NEDERLAND
 
Vier het feest van Pasen in het glooiende land-
schap van Twente. Wandel en fiets naar har-
tenlust in natuurgebied Lutterzand en bezoek 
kunstenaarsstad Ootmarsum. Aan het eind van 
een mooie lentedag kom je bij in de sauna van 
onze gerenoveerde 19e-eeuwse boerderij. 

• 7 t/m 10 april (alle leeftijden)

VOORJAARS
REIZEN
Na een lange winter, als de vogels fluiten en het 
frisse groen aan de bomen verschijnt, begint 
het te kriebelen. Dan wil je eropuit! Buitenlucht 
pakken, nieuwe mensen ontmoeten. Actief 
bezig zijn kan in de zomer flink zweten 
betekenen. Maar ga je op reis in het voorjaar, 
dan is de temperatuur perfect voor een 
wandeling, een fietstocht of een dag op het 
water. Dus kom uit je wintercoconnetje en 
maak je klaar voor een actieve vakantie en een 
goede dosis vitamine D!

Nieuwv.a. € 699,-
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CHARMING 
CANTERBURY

ENGELAND
 
Deze meivakantie reizen we naar het land van 
Charles Dickens en Jane Austen. We bezoeken 
de tuinen en kathedraal van Canterbury en in 
het heuvelland van de Kent Downs, een ‘Area of 
Outstanding Natural Beauty’, genieten we van het 
frisse lentegroen.

• 29 april t/m 6 mei (30-45 jaar)

Nieuwv.a. € 1499,-
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SLOTERMEER

NEDERLAND
Zeilweekend 
De wind bolt het zeil en strijkt door je haar. Zet je 
schrap voor een heerlijk Hemelvaartsweekend in 
Friesland! Ook als je weinig of geen zeilervaring 
hebt, ben je van harte welkom om de Amarantzeil-
sfeer te proeven. 

• 17 t/m 22 mei (alle leeftijden)

v.a. € 499,-
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KAMPEER
REIZEN
Even weg van alle drukte. Hier vind je 
rust en gezelligheid. Kamperen is en blijft 
een feestje! Wij kiezen zo veel mogelijk 
voor kleinschalige, rustige en eenvoudige 
campings. Zo kun je volop genieten van het 
echte kampeerdersleven: koffie zetten op een 
gasstelletje, ontbijten met de dauw nog in het 
gras en ’s avonds een spelletje bij kaarslicht. 
Helemaal één met de natuur. Ga je mee?

VALLÉE DE LA DORDOGNE

FRANKRIJK
 
De Franse streek Dordogne is niet voor niets een 
favoriete vakantiebestemming onder Nederlan-
ders. De glooiende heuvels en de oude grotten, 
maar ook schilderachtige dorpjes en levendige 
markten geven je het ultieme vakantiegevoel.

• 10 t/m 20 juli (20-35 jaar)

v.a. € 1099,-
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GUERNSEY ISLAND

KANAALEILANDEN
 
Verlaat de gebaande vakantiepaden en ontdek 
Guernsey, een intrigerend eiland met een aange-
naam klimaat, chique huizen, stille stranden en 
een boeiende geschiedenis. Dompel je onder in 
Britse en Franse invloeden en de gastvrijheid van 
de eilandbewoners. 

• 26 juli t/m 4 augustus (20-35 jaar)

Nieuwv.a. € 1099,-
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ITALIAANSE RIVIÈRA

ITALIË
 
Naar de Italiaanse Rivièra kom je voor de kleur-
rijke badplaatsen, de ruwe rotspartijen met op de 
achtergrond de azuurblauwe zee en wuivende 
palmbomen. Maar ook het groene en al snel berg-
achtige achterland gaan wij verkennen. Andiamo!

• 20 t/m 1 augustus (40 plus)

Nieuwv.a. € 1199,-
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ZWITSERLAND
BERGWANDELEN

ZWITSERLAND
 
Steile rotswanden, ongerepte 
bossen en een grijsblauw meer. 
De uitzichten zijn hier adembene-
mend. Ga mee kamperen in een 
van de mooiste stukken van de 
Alpen. Trek je bergschoenen aan 
voor pittige, maar onvergetelijke 
hooggebergtewandelingen. 

• 11 t/m 22 augustus (20-35 jaar)

LAGO DI COMO

ITALIË
 
Zoek je een reis waar watersport, 
bergwandelingen en leuke stadjes 
samenkomen? Leg je handdoekje 
neer aan het Comomeer, waar de 
bergtoppen van de Alpen altijd 
dichtbij zijn. We verblijven op een 
camping direct aan het meer. 

• 4 t/m 15 augustus (20-35 jaar)

v.a. € 999,- v.a. € 1049,-

15



BELLA PERUGIA

ITALIË
Accommodatie 
Een oude wijnboerderij, omge-
bouwd tot gezellige agriturismo, 
is je thuis voor een week. Je gaat 
op pad in het karakteristieke 
landschap van dromerige vesting-
stadjes en glooiende heuvels dat 
je kent van de foto’s, en sluit je 
dag af met een verfrissende duik 
in het zwembad. 

• 6 t/m 15 juli (20-35 jaar)

SINGLE
REIZEN
Ben je single, haal je graag zoveel mogelijk 
uit je vakantie en heb je zin om nieuwe 
mensen te ontmoeten? Ga dan mee op een 
van de Singlereizen van Amarant. Voor alle 
duidelijkheid: een singlereis is geen datingreis. 
Wat het wel is: een ongedwongen vakantie met 
gelijkgestemden die net als jij uitkijken naar een 
flinke dosis gezelligheid, avontuur, verbinding 
en ontspanning. Welk stukje wereld gaan jullie 
in 2023 samen ontdekken?

ZUID-LIMBURG

NEDERLAND
Accommodatie
In het heuvelland van Zuid-
Limburg ligt een schitterend wit 
Frans landhuis. Hier voel je je 
direct thuis. Maar blijf niet te lang 
binnen: de heuvels, de beekjes en 
vakwerkhuizen lonken. En tijdens 
de lange zomeravonden klets je 
gezellig bij in de royale tuin. 

• 30 juni t/m 7 juli (alle leeftijden)

Nieuwv.a. € 699,- v.a. € 1249,-

v.a. € 1499,-
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ALBANIË

ALBANIË
Rondreis 
Een schitterende kustlijn, mooie 
bergstadjes en een ruig binnen-
land. Reis met ons door Albanië, 
‘de laatste onontdekte parel 
van Europa’, waar de mensen 
supervriendelijk zijn en er álles 
aan doen om het je naar de zin te 
maken. 

• 7 t/m 18 juli (30-45 jaar)

EIFEL

DUITSLAND
Accommodatie 
Op nog geen vier uur rijden van 
Utrecht voel je je al helemaal in 
het buitenland. Door vulkanische 
activiteit ontstond een landschap 
van heuvels en diepe meren. 
Het maakt de Eifel één van de 
populairste Duitse streken voor 
wandelaars. 

• 21 t/m 28 juli (40+)

Nieuwv.a. € 1999,- Nieuwv.a. € 749,-
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ZWITSERSE JURA

ZWITSERLAND
Accommodatie 
De natuurliefhebber kan in de 
Jura zijn hart ophalen; een land 
van frisse berglucht, meren, 
hoogvlaktes en watervallen. De 
Franstalige streek biedt naast 
kleine charmante stadjes een 
uitgebreid netwerk aan wandel- 
en mountainbikeroutes. 

• 31 juli t/m 10 augustus (20-35 jaar)

ZWITSERLAND 
BERGWANDELEN

ZWITSERLAND
Kamperen 
Steile rotswanden, ongerepte 
bossen en een grijsblauw meer. 
De uitzichten zijn hier adembene-
mend. Ga mee kamperen in een 
van de mooiste stukken van de 
Alpen. Trek je bergschoenen aan 
voor pittige, maar onvergetelijke 
hooggebergtewandelingen. 

• 31 juli t/m 11 augustus (40+)

v.a. € 1199,- Nieuwv.a. € 1199,-

LAC D’ANNECY

FRANKRIJK
Kamperen 
De perfecte mix van zon, water 
en bergen vind je bij het meer 
van Annecy. Op de fiets rond 
het meer, wandelen over groene 
Alpenweides en door diepe 
rotskloven, een frisse duik in het 
meer en ’s avonds nagenieten bij 
de tent. Dit is vakantie! 

• 28 juli t/m 7 augustus (30-45 jaar)

Nieuwv.a. € 1199,-
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TOSCANE PISTOIA

ITALIË
Accommodatie 
In het hart van Toscane, gele-
gen tussen de machtige steden 
Florence en Lucca, vonden wij een 
kleurrijke Italiaanse villa met een 
zwembad en zelfs een wijngaard. 
We gaan eropuit in de glooiende 
heuvels en op de middeleeuwse 
dorpspleinen proeven we van la 
dolce vita. 

• 23 t/m 30 september (40+)

DJURSLAND

DENEMARKEN
Accommodatie 
Eindeloze vergezichten. Specta-
culaire wolkenhemels. Badplaats 
Ebeltoft met haar geplaveide 
straatjes en kleurrijke vakwerk-
huizen. Lange stranden, glooi-
ende heuvels en kasteelruïnes in 
nationaal park Mols Bjerge. Op 
schiereiland Djursland ervaar je 
Denemarken in al zijn veelzijdig-
heid. 

• 5 t/m 12 augustus (30-45 jaar)

Nieuwv.a. € 879,- Nieuwv.a. € 1399,-

ENGELSE ZUIDKUST

ENGELAND
Kamperen 
Witte krijtrotsen komen in zicht 
als we de Engelse zuidkust nade-
ren. We slaan onze tenten op in 
East Sussex, met de machtige zee, 
kastelen, ruïnes en het natio-
nale park South Downs on our 
doorstep.  

• 21 augustus t/m 1 september  
(20-35 jaar)

v.a. € 1099,-
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ONTMOET DE REISLEIDERS VAN 
AMARANT

Peter is een icoon bij Amarant. Hij 
leidt al jaren reizen voor Amarant, is 
vrolijk en betrokken en met zijn vele 
springfoto’s zouden we een complete 
kantoormuur kunnen bekleden. 

WAT NEEM JE ALTIJD MEE OP 
REIS?

Mijn leven lang gaat mijn rugzak mee 
(nooit een koffer gehad) en daarin bevindt 
zich altijd wel iets waarmee ik mooie 
muziek kan beluisteren en iets waarmee 
ik de mooiste plekjes vast kan leggen 
….tegenwoordig de iPhone dus.

WELKE HERINNERING AAN EEN 
AMARANTREIS ZAL JE ALTIJD 
BIJBLIJVEN? 

Die keer dat er op Eerste Kerstdag 
minstens 30 cm sneeuw lag. De 
plaatselijke protestantse gemeente zat op 
kerstochtend in een steenkoud kerkje en 

we mochten hen een warm kerstfeest in 
ons landhuis in Spa bezorgen. 

WAT HEEFT AMARANT TE BIEDEN 
AAN CHRISTELIJKE SINGLES?  

Juist voor mij als christen en single 
is Amarant the place to be: goede 
ongedwongen sfeer, veel herkenning 
en echt leuke ontmoetingen met 
gelijkgezinden, die geregeld in langdurige 
vriendschappen eindigen. 

WAAROM ZOU JE ANDEREN 
AANRADEN OM OOK REISLEIDER 
TE WORDEN? 

Als reisleider bij Amarant verveel je je nooit: 
je leert er van heel veel markten thuis te zijn 
en een brede comfortzone te ontwikkelen. 
Vaak denk ik bij aanvang “Hoe kan dit ooit 
een groep worden?” en sta ik versteld 
dat ze een week later liefst nog een week 
zouden blijven.

VAN NET AFGESTUDEERD TOT GEPENSIONEERD, VAN GOED GEORGANISEERD 
TOT LEKKER SPONTAAN: REISLEIDERS ZIJN ER IN ALLE SOORTEN EN MATEN. 
MAAR WAT WE OVER ELK VAN HEN KUNNEN ZEGGEN, IS: ZIJ MAKEN JOUW REIS 
TOT EEN ONVERGETELIJKE ERVARING. WE ZETTEN EEN AANTAL VAN HEN IN DE 
SPOTLIGHTS. 

ENTHOUSIAST GEWORDEN? 
OOK JIJ KAN JE AANMELDEN 
ALS REISLEIDER OF KOOKLIEF-
HEBBER. SCAN DE QR-CODE 
VOOR MEER INFORMATIE. 
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Bernice en Truida zijn al net zo 
enthousiast. Moeder en dochter gaan 
graag mee als kookliefhebbers en we 
hebben ons laten vertellen dat ze niet 
onder doen voor een goed restaurant. 

HOE ZIET DE IDEALE VAKANTIE ER 
VOOR JULLIE UIT?

Wij genieten ervan om samen een 
kookliefhebbersteam te zijn. We wonen twee 
uur rijden uit elkaar en dan is het erg gezellig 
zo’n week samen te beleven en deelnemers 
te verwennen met leuke gerechten. Als 
kookliefhebber word je ook meteen 
opgenomen in de groep.

WAT NEMEN JULLIE ALTIJD MEE 
OP EEN REIS WAAR JULLIE KOOK-
LIEFHEBBERS ZIJN?

Een staafmixer, een extra ovenschaal en een 
goed keukenmes… die zijn onmisbaar in de 
keuken.

WELKE HERINNERING AAN EEN 
AMARANTREIS ZAL JULLIE ALTIJD 
BIJBLIJVEN?

Dat was de bijzondere ontmoeting met 
Anna, een zuster uit de plaatselijke kerk. Zij 
bewoonde een kasteel en nodigde ons na 
de kerkdienst uit voor een rondleiding bij 
haar thuis. In haar torenkamertje hebben 
we gebeden en gezongen. Een heel mooie 
herinnering. 

WAAROM ZOU JE ANDEREN AAN-
RADEN OM OOK KOOKLIEFHEB-
BER TE WORDEN? 

De deelnemers genieten er zichtbaar van om 
na een actieve dag lekker aan tafel te mogen 
schuiven: “Wat leuk om een gerecht te eten 
dat je zelf niet snel maakt.” Daar doe je het 
toch voor! 

Christijn is één van onze jongste 
reisleiders. Toch is ook hij al een 
aardig doorgewinterde kracht. 
Betrouwbaar, optimistisch, heerlijk 
sportief en vol passie voor Jezus. 

WAT NEEM JE ALTIJD MEE OP 
REIS?

Wat het eerste in mij op komt is de bijbel. 
Als ik op vakantie ga heb ik alle tijd om daar 
meer mee bezig te zijn. Ik heb ook altijd iets 
bij me om een lekker vuurtje te maken en 
mijn klimsetje voor een goeie via ferrata. 

WELKE HERINNERING AAN EEN 
AMARANTREIS ZAL JE ALTIJD BIJ-
BLIJVEN? 

Dat was in de Franse Alpen tijdens een 
canyoningtocht. Canyoning is wandelen 
in een rivier, met vette natuurglijbanen en 
jumps van grote hoogte in het water. Aan 
het einde mochten we abseilen door een 
waterval heen. Ongelofelijk mooi was dat! 

WAT HEEFT AMARANT TE BIEDEN 
AAN CHRISTELIJKE JONGEREN?  

Het zijn mooie reizen waarbij je superleuke 
dingen doet en elkaar in korte tijd goed leert 
kennen. Je kunt van elkaar leren en mag er 
voor elkaar zijn. De reisleiders die meegaan 
hebben het verlangen om te delen wat het 
geloof voor hen betekent.  

WAAROM ZOU JE ANDEREN AAN-
RADEN OM OOK REISLEIDER TE 
WORDEN? 

Je bent voor de jongeren de persoon die niet 
alle dagen in hun leven betrokken is, maar 
die ze wel in vertrouwen kunnen nemen. Als 
reisleider mag je een licht zijn. En zelf pluk 
ik daar ook mijn vruchten van. Het helpt mij 
het geloof nog meer te leven. 
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LAKE DISTRICT

ENGELAND
Wandelreis 
Als de veerboot de haven verlaat, 
begint de vakantie al! Ga mee 
op een duurzame wandelreis in 
het meest gewilde wandelgebied 
van Engeland: het Lake District. 
Vanuit twee locaties stappen we 
door afgelegen moors, over ruige 
fells, geplaveide straatjes en langs 
lieflijke meren. 

• 10 t/m 20 juli (alle leeftijden)

TREKTOCHTEN 
EN RONDREIZEN
“If we were meant to stay in one place, we’d 
have roots instead of feet.” Herken jij je daar 
helemaal in en trek jij liever als een nomade 
rond dan op één vaste plek te blijven? Dan zijn 
onze trektochten en rondreizen jou op het lijf 
geschreven. Bij de ene reis hiken we met onze 
backpack van hut naar hut, bij de andere zien 
we het landschap aan ons voorbij trekken vanaf 
een boot, vanuit een busje of op een e-bike. Het 
avontuur lonkt, join us!

TIROL

OOSTENRIJK
Halve huttentocht
Een halve huttentocht voor begin-
ners, door een van de mooiste 
berggebieden van Tirol. Na twee 
inloopdagen vanuit een accom-
modatie, lopen we een trektocht 
over de Stubaier Höhenweg met 
halverwege een rustdag. Ideaal 
voor de sportieve, beginnende 
huttentochtliefhebber. 

• 10 t/m 20 juli (alle leeftijden)

Nieuwv.a. € 1699,- Nieuwv.a. € 1649,-
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TOUR DU MONTBLANC

ZWITSERLAND/ITALIË/
FRANKRIJK
Huttentocht 
Maar weinig mensen kunnen zeg-
gen dat ze de Mont Blanc van alle 
kanten hebben gezien. Met deze 
huttentocht hiken we in elf dagen 
om de hoogste berg van Europa 
heen. Dertien dagen, tien hutten, 
drie landen en een onvergetelijke 
uitdaging! 

• 10 t/m 22 juli (alle leeftijden)

NOORWEGEN

NOORWEGEN
(Wild)kampeertrektocht
Indrukwekkende fjorden, ruige 
bergen en stille meren: de Noorse 
natuur is waanzinnig mooi. We 
trekken in busjes door het zuiden 
van Noorwegen. Daalt de avond, 
dan zetten we ons kamp op in 
het wild of op een camping. Een 
adembenemend avontuur. 

• 14 t/m 28 juli (20-35 jaar)

v.a. € 1899,- v.a. € 1399,-
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ALBANIË

ALBANIË
Rondreis 
Een schitterende kustlijn, mooie 
bergstadjes en een ruig binnen-
land. Reis met ons door Albanië, 
‘de laatste onontdekte parel 
van Europa’, waar de mensen 
supervriendelijk zijn en er álles 
aan doen om het je naar de zin te 
maken. 

• 21 juli t/m 8 augustus (20-35 jaar)

GRAN PARADISO

ITALIË
Huttentocht 
Het Nationaal Park Gran Para-
diso telt maar liefst 57 enorme 
gletsjers! In dit wandelparadijs 
wacht een weliswaar korte, maar 
niet minder uitdagende hutten-
tocht op je, met als hoogtepunt de 
beklimming van de 4.061 meter 
hoge Gran Paradiso. 

• 20 t/m 27 juli (alle leeftijden)

Nieuwv.a. € 1499,- Nieuwv.a. € 1999,-

EILANDHOPPEN
WADDENZEE

NEDERLAND
Rondreis 
Trossen los! Waarom eilandhop-
pen in Griekenland als het ook 
in Nederland kan? Tijdens deze 
reis slaap je op een voormalig 
vrachtschip en overdag ontdek je 
al fietsend de Waddeneilanden.  
De schippers zorgen elke dag 
voor een heerlijk ontbijt en een 
driegangenmenu. 

• 30 juni t/m 7 juli (40+)

Nieuwv.a. € 1699,-
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JEEPSAFARI

MAROKKO
Rondreis 
Een spectaculaire jeepsafari 
neemt je mee naar het hart van 
Marokko. Een jeep is bij uitstek 
geschikt om daar te komen waar 
de grote massa toeristen niet 
komt. Doorkruis bergen, woes-
tijnen, geïsoleerde dorpjes, maar 
natuurlijk ook het levendige 
Marrakech. 

• 15 t/m 26 augustus (20-35 jaar)

SLOVENIË & 
OOSTENRIJK

SLOVENIË/OOSTENRIJK
Kampeertrektocht 
Deze roadtrip brengt je naar de 
machtige bergen van Oosten-
rijk en Slovenië. In twee weken 
hoppen we van camping naar 
camping, waar we steeds een paar 
dagen blijven. Tijd genoeg dus 
voor een hike, een zipline of een 
mooie stad. 

• 4 t/m 15 augustus (20-35 jaar)

Nieuwv.a. € 1349,- v.a. € 1999,-

GROSSVENEDIGER

OOSTENRIJK
Halve huttentocht
Wij vinden het een heerlijke 
combinatie: een pittige hutten-
trektocht met vooraf een aantal 
inloopdagen vanuit een vaste 
accommodatie. We lopen met 
bepakking een prachtige route 
door de Hoge Tauern met als 
letterlijk en figuurlijk hoogtepunt 
de beklimming van de Grossve-
nediger. 

• 7 t/m 19 augustus (alle leeftijden)

Nieuwv.a. € 1799,-

25



E-BIKE RONDREIS 
THÜRINGEN

DUITSLAND
Fietsrondreis 
Thüringen is een paradijs voor 
fietsers. De goed bewegwijzerde 
fietsroutes in het afwisselende 
heuvellandschap brengen je door 
natuurgebieden en dichte bossen, 
en naar gezellige vakwerkstadjes, 
waar we Luther en Bach beter 
leren kennen. Wij doen dat vanaf 
een e-bike! 

• 23 augustus t/m 1 september (alle 
leeftijden)

BACK TO BASIC 
NOORWEGEN

NOORWEGEN
Huttentocht 
In Zuidwest-Noorwegen ligt het 
Setesdal, een markant bergpla-
teau vol contrasten. Na een in-
loopdag maken we een zesdaagse 
tocht door open landschap met 
een ruig karakter. Met dagafstan-
den tot 23 km en hutten waar we 
ons eigen potje koken, wordt dit 
echt een back to basic avontuur. 

• 22 augustus t/m 1 september (alle 
leeftijden)

Nieuwv.a. € 1499,- Nieuwv.a. € 1699,-
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NOORD-MACEDONIË

NOORD-MACEDONIË
Rondreis
Onbekend maakt onbemind, 
zeggen ze. Maar dat geldt niet 
voor Noord-Macedonië. Van dit 
Balkanland moét je wel houden! 
Het ligt ingeklemd tussen 
Griekenland, Bulgarije, Kosovo en 
Albanië. In huurauto’s verkennen 
we het land en ontdekken we hoe 
veelzijdig het is. 

• 25 augustus t/m 5 september (40+) 
• 8 t/m 19 september (20-35 jaar)

v.a. € 1399,- ROADTRIP USA

VERENIGDE STATEN
Rondreis 
Als wij zeggen: Grand Canyon, 
Las Vegas, Grote Oceaan, wat 
zeg jij dan? Meegaan toch! Deze 
roadtrip laat het westen van de 
USA zien, van wolkenkrabbers tot 
de meest afgelegen natuur. We 
kamperen in natuurgebieden en 
wisselen dat af met comfortabele 
hotels. 

• 1 t/m 19 september (alle leeftijden)

v.a. € 2859,-
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ACTIEVE RONDREIS
SICILIË

ITALIË
Rondreis 
De laars van Italië schopt de pun-
tige voetbal die Sicilië heet. Sicilië 
heeft een gevarieerd landschap 
en een boeiende mix van Griekse, 
Romeinse en Arabische cultuur-
schatten. Ontdek de natuurre-
servaten en beklim tijdens deze 
wandelreis Europa’s grootste 
vulkaan de Etna. 

• 21 t/m 28 oktober (alle leeftijden)

Nieuwv.a. € 1499,-ONTDEK HET OUDE 
GRIEKENLAND

GRIEKENLAND
Rondreis 
In het noorden van Griekenland 
komt de oudheid tot leven. Zó 
staan we op de plek waar Paulus 
de eerste christelijke gemeentes 
stichtte en zó beklimmen we de 
Olympus, het hoogtepunt van de 
Griekse mythologie! Een ware 
ontdekkingstocht. Ga je mee? 

• 21 t/m 28 oktober (alle leeftijden)

v.a. € 1499,-
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HET ANDERE 
TURKIJE

TURKIJE
Rondreis 
Wie aan Turkije denkt, ziet al 
gauw grote all-inclusive resorts 
voor zich. Maar na deze reis 
heb je een heel ander beeld van 
Turkije: de afwisselende kust, de 
grotwoningen van Cappadocië, 
Paulus’ geboorteplaats Tarsus, 
oude koffiehuizen en het kosmo-
politische Istanbul! 

• 14 t/m 24 november 
(alle leeftijden)

JAPAN IN 
HERFSTKLEUREN

JAPAN
Rondreis 
Tijdens deze actieve reis treinen 
we door het ‘land van de rijzende 
zon’: we beklimmen in herfstkleu-
ren getooide bergen, fietsen door 
schilderachtige straatjes, bezoe-
ken de ultramoderne miljoenen-
stad Tokyo en staan versteld van 
de intrigerende cultuur van dit 
volk. 

• 13 november t/m 1 december (alle 
leeftijden)

v.a. € 3999,- v.a. € 1549,-
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ACCOMMODATIE 
EN DELUXE 
REIZEN
Niet iedereen kan genieten van slapen 
op een matje. Daarom worden onze 
accommodatiereizen steeds populairder. 
Actieve groepsreizen vanuit vakantiehuizen 
of hotels op de mooiste plekjes van 
Nederland en Europa. Ben je op zoek naar 
nóg iets meer comfort? De Deluxe-reizen 
zijn accommodatiereizen met een plus: een 
kookliefhebber zet elke dag wat lekkers op tafel 
en jij hoeft alleen maar aan te schuiven.

RELAXED RHODOS

GRIEKENLAND

De zonnige zomers, fijne stran-
den, het bergachtige binnenland 
en de antieke bezienswaardig-
heden maken van Rhodos een 
verrassend leuk vakantie-eiland. 
In juni is het er aangenaam maar 
nog niet te heet: ideaal voor een 
mix van ontspannen en actief 
bezig zijn! 

• 6 t/m 15 juni (30-45 jaar)

Nieuwv.a. € 1449,- MADEIRA

PORTUGAL

Op ‘bloemeneiland’ Madeira zie 
je ’s ochtends de zon boven de 
oceaan opkomen. Het is de start 
van een zonnige nieuwe dag! Al 
wandelend langs de oude levadas 
genieten we van een zee aan 
groen, vrolijk gekleurde kanaries 
en steile kliffen. 

• 16 t/m 23 juni (20-35 jaar)
• 10 t/m 17 juli (30-45 jaar)

v.a. € 1199,-
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ZOMER OP 
TERSCHELLING

NEDERLAND
 
Een echte Amarantklassieker: 
Terschelling! En dat is niet voor 
niets. Terschelling staat bekend 
om haar schone stranden en de 
gevarieerde natuurgebieden. Ga 
je ook een keer mee? Zorg dat je 
snel boekt, deze reis zit traditie-
getrouw vroeg vol. 

• 23 t/m 30 juni (30-45 jaar)

ZUID-FRANKRIJK

FRANKRIJK
Deluxe 
Geniet in de Zuid-Franse zon van 
een reis met nét dat beetje extra 
luxe, zoals een éénpersoonska-
mer, een verfrissend zwembad 
en een kookliefhebber die de 
maaltijden bereidt. Dat alles in 
een decor van wijngaarden en 
sfeervolle dorpjes. 

• 23 juni t/m 4 juli (40+)

v.a. € 1299,-v.a. € 649,-
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BRETAGNE, 
CÔTES-D’ARMOR

FRANKRIJK
 
Het gastvrije Bretagne staat 
garant voor een onvergetelijke va-
kantie in ‘het andere Frankrijk’. Dit 
jaar verblijven we aan de schitte-
rende noordkust. Hier vind je een 
intens blauwe zee, rotsachtige 
kliffen en het ene na het andere 
badplaatsje. Bon voyage! 

• 14 t/m 21 juli (40+)

ONVERGETELIJK
NOORWEGEN

NOORWEGEN
 
Een reis van pieken en dalen. We 
trekken naar het ruige westen van 
Noorwegen, waar een dramatisch 
landschap van bergen, gletsjers 
en het langste fjord van Noorwe-
gen je een onvergetelijke ervaring 
hebben te bieden. Natuurlijk gaan 
wij vooral voor pieken! 

• 17 t/m 28 juli (40+)

Nieuwv.a. € 1599,- Nieuwv.a. € 1099,-

VELUWE

NEDERLAND
Deluxe 
Vanuit een nieuwe, ruime ac-
commodatie ontdekken we het 
westelijk deel van de Veluwe. 
Op onze fiets- en wandeltochten 
door bos en heide zien we met 
een beetje geluk een ree of wild 
zwijn. Luister naar de stilte, adem 
de frisse boslucht in en geniet.

• 14 t/m 21 juli (30-45 jaar)

Nieuwv.a. € 799,-
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WALLIS

ZWITSERLAND
Wandelreis 
Een actieve bergwandelvakantie 
die al jaren goed scoort. Omringd 
door bergtoppen wil je maar één 
ding: eropuit! Frisse berglucht, 
een actieve groep, mooie dagslui-
tingen: fysiek span je je flink in en 
mentaal rust je uit. Na deze reis 
kun je er weer tegenaan. 

• 21 augustus t/m 1 september (40+)

ZONNIG ZEELAND

NEDERLAND
 
De Zeeuwen staan bekend om 
hun zuinigheid, maar de Zeeuwse 
natuur is gul. Watervogels en 
bruinvissen, bos en schitterende 
duingebieden. De uitgestrekt-
heid geeft als vanzelf ruimte in je 
hoofd. En op de achtergrond hoor 
je altijd het ruisen van de zee. 

• 4 t/m 11 augustus (40+)

v.a. € 649,- v.a. € 1099,-

IERSE WESTKUST

IERLAND

Proef de relaxte sfeer van Ierland 
aan de rotsachtige kust van nati-
onaal park The Burren. Wandel 
urenlang langs de grillige kust, 
bezoek de beroemde kliffen van 
Moher en rijd over de bochtige 
kustweg van the Wild Atlantic 
Way naar het middeleeuwse 
Galway. 

• 22 t/m 29 juli (20-35 jaar)

Nieuwv.a. € 1399,-
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TERSCHELLING

NEDERLAND
Deluxe
Wat meer luxe tijdens je vakantie 
op Terschelling? Kies dan voor 
deze Deluxe-reis. De ruime woon-
kamer van ons vakantiehuis no-
digt uit tot goede gesprekken. Een 
kookliefhebber legt de groep in de 
watten en de reisleider neemt je 
mee op pad over het eiland. 

• 11 t/m 18 augustus (40+)

ARDENNEN

BELGIË
Deluxe 
Vanuit ons aangename vakantie-
huis met jacuzzi kun je echt alle 
kanten op voor een gevarieerde 
vakantie. Natuurgebied de Hoge 
Venen-Eifel ligt om de hoek. De 
perfecte bestemming om na een 
actieve dag aan te schuiven aan 
een rijk gedekte tafel. 

• 4 t/m 11 augustus (30-45 jaar)

v.a. € 999,- Nieuwv.a. € 999,-
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ALGARVE

PORTUGAL
 
De Algarve is een wandelparadijs: 
over de beroemde kliffen en stranden, 
maar ook langs vogelrijke moerassen 
en zoutpannen. Cultuur snuiven kan 
in Portugese dorpjes en de kleurrijke 
oude stad Faro. Een reis voor zowel de 
actieveling als de cultuurliefhebber! 

• 19 t/m 26 augustus (40+)
• 16 t/m 23 september (20-35 jaar)
• 14 t/m 21 oktober (30-45 jaar)

TOSCANE
PISTOIA

ITALIË
 
In het hart van Toscane, gele-
gen tussen de machtige steden 
Florence en Lucca, vonden wij een 
kleurrijke Italiaanse villa met een 
zwembad en zelfs een wijngaard. 
We gaan eropuit in de glooiende 
heuvels en op de middeleeuwse 
dorpspleinen proeven we van la 
dolce vita. 

• 2 t/m 9 september (30-45 jaar)

Nieuwv.a. € 1399,- v.a. € 1099,-

AUTHENTIEK 
ZUID-FRANKRIJK

FRANKRIJK

In een decor van wijngaarden en 
beboste hellingen ligt het authen-
tieke dorpje Cantignergues, een 
Frans gehucht van niet meer dan 
een handvol huizen. In deze rus-
tige vallei waar het Wifi-signaal 
zwak is, kom je in contact met 
God, met jezelf en met elkaar. 

• 15 t/m 26 september (30-45 jaar)

v.a. € 999,-
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HERFST IN DE 
ARDENNEN

BELGIË

De lage zonnestralen laten het 
landschap glinsteren. De bomen 
kleuren rood, oranje en goudgeel 
en de paddenstoelen schieten de 
grond uit. De uitgestrekte bossen 
geuren heerlijk. Misschien is de 
herfst wel het beste jaargetijde 
om de Ardennen te verkennen. 

• 13 t/m 20 oktober (40+)

ADEMBENEMEND 
ANDALUSIË

SPANJE
 
Vanuit ons privézwembad in een 
Andalusisch wit bergdorp heb je 
een adembenemend uitzicht op de 
omringende heuvels. We verken-
nen te voet de omgeving, bezoeken 
het wereldberoemde paleis  
Alhambra en maken een spectacu-
laire wandeling over hangbruggen. 

• 18 t/m 25 september (40+)
• 6 t/m 17 oktober (20-35 jaar)
• 20 t/m 31 oktober (30-45 jaar)

Nieuwv.a. € 1199,- v.a. € 899,-
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NIEUWJAAR AAN
DE ZEEUWSE KUST

NEDERLAND
Deluxe
Liefhebber van de kust? Dan weet 
je dat je daar elk jaargetijde heerlijk 
kunt uitwaaien. Dit jaar brengen we 
het Oud en Nieuw-weekend door 
op Walcheren. Vanuit een luxe va-
kantiewoning zoeken we het strand 
op en ontdekken we verrassende 
natuurgebieden en steden. 

• 29 december ‘23 t/m 2 januari ’24 
(alle leeftijden)

KERST IN DE 
ARDENNEN

BELGIË
Deluxe
Knijp er een weekje tussenuit 
rond de kerstdagen en laat je 
verwennen op deze Deluxe-reis. 
Natuurlijk trekken we ook de heu-
vels en in om te ontdekken wat 
de Ardennen te bieden hebben in 
het winterseizoen. Dit wordt een 
Kerst om nooit te vergeten. 

• 22 t/m 29 december (alle leeftijden)

v.a. € 1399,- Nieuwv.a. € 699,-
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JONGEREN
REIZEN
Op vakantie met Amarant Reizen, dat is: nieuwe 
vrienden, toffe outdooractiviteiten, eropuit in 
de natuur, tijd om te chillen én de diepte in te 
gaan. Naast back to basic kamperen hebben 
we dit jaar ook reizen vanuit een oergezellig 
vakantiehuis. Luchtbed of stapelbed: het hart 
van Amarant blijft, dat je wordt uitgedaagd 
om voor een relatie met Jezus te gaan. We 
verleggen samen onze grenzen en voor je het 
weet vorm je een hechte groep. Enige nadeel: je 
wilt niet meer naar huis.

WALLIS

ZWITSERLAND
Kamperen 
Ga mee kamperen in het ruigste stuk van Zwitser-
land! Je kunt hier rodelen en zelfs steppen en je 
maakt er de mooiste bergwandelingen. Omringd 
door hoge pieken zul je op en top genieten.  
Wandelschoenen aan en gaan! 

• 21 juli t/m 1 augustus (18-25 jaar)

Nieuwv.a. € 1199,-
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SLOVENIË EN 
OOSTENRIJK

SLOVENIË/OOSTENRIJK
Kampeertrektocht
Deze roadtrip brengt je naar de 
machtige bergen van Oostenrijk 
en Slovenië. In twee weken hop je 
van camping naar camping, waar 
je steeds een paar dagen blijft. 
Tijd genoeg dus voor een hike, 
een zipline of een mooie stad. 

• 19 juli t/m 2 augustus (18-25 jaar)

ARDENNEN 
OUTDOOR

FRANKRIJK
Kamperen
Tijdens je vakantie zo min moge-
lijk stil zitten? In de Franse Arden-
nen leef je je helemaal uit! Het is 
dé bestemming voor een actieve 
outdoorvakantie. Of je nu wilt 
mountainbiken, hiken, bungee-
jumpen, ziplinen of kayakken, het 
kan allemaal. 

• 15 t/m 22 juli (15-19 jaar)

v.a. € 1099,- Nieuwv.a. € 1449,-
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LAGO DI COMO

ITALIË
Kamperen
Zoek je een reis waar watersport, 
bergwandelingen en leuke stadjes 
samenkomen? Leg je handdoekje 
neer aan het Comomeer, waar de 
bergtoppen van de Alpen altijd 
dichtbij zijn. We verblijven op een 
camping direct aan het meer. 

• 24 juli t/m 4 augustus (18-25 jaar)

KAMPEERVAKANTIE
ZWEDEN

ZWEDEN
Kamperen 
Zweden is één van de favorieten 
van kampeerliefhebbers. Heb jij 
zin in een echte outdoorvakantie 
midden in het bos? Laten we dan 
samen Zweden ontdekken! We 
kunnen zo het meer op kanoën en 
daar zelfs overnachten op één van 
de eilandjes. 

• 14 t/m 25 juli (18-25 jaar)

Nieuwv.a. € 1199,- v.a. € 1099,-
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NOORWEGEN

NOORWEGEN
(Wild)kampeertrektocht
Indrukwekkende fjorden, ruige 
bergen en stille meren: de Noorse 
natuur is waanzinnig mooi. We 
trekken in busjes door het zuiden 
van Noorwegen. Daalt de avond, 
dan zetten we ons kamp op in 
het wild of op een camping. Een 
adembenemend avontuur! 

• 28 juli t/m 11 augustus (18-25 jaar)

ONTDEK 
GRIEKENLAND

GRIEKENLAND
Vakantiehuis
Griekenland ken je wel van de 
eilanden, maar wist je dat ze er 
ook supermooie natuur en bergen 
hebben? Ontdek het Pindosge-
bergte op het onbekende vaste 
land van Griekenland. Helemaal 
luxe: je slaapt niet op een matje, 
maar in een eigen bed. 

• 28 juli t/m 4 augustus (15-19 jaar)

Nieuwv.a. € 1749,- v.a. € 1399,-
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AVONTUURLIJK 
ZWARTE WOUD

DUITSLAND
Kamperen
Het Zwarte Woud is de per-
fecte plek voor een avontuurlijke 
kampeerweek in het zuiden van 
Duitsland. Maak een kanotocht, 
bezoek leuke stadjes, rodel van de 
berg af of stap op een mountain-
bike voor een uitdagende tocht 
door de heuvels. Ganz toll! 

• 4 t/m 14 augustus (18-25 jaar)

SCHLADMING

OOSTENRIJK
Vakantiehuis 
Een knus houten vakantiehuis 
is een week lang de uitvalsbasis 
voor een actieve vakantie in de 
Oostenrijkse Alpen. De natuur is 
hier adembenemend mooi. Tussen 
de donkere rotsen schitteren 
overal bergmeertjes in de zon. 
Haal je reistas maar vast tevoor-
schijn! 

• 2 t/m 12 augustus (18-25 jaar)

Nieuwv.a. € 1499,- v.a. € 1099,-
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LAC D’ANNECY

FRANKRIJK
Kamperen 
De perfecte mix van gezelligheid aan het water 
en avontuur in de bergen vind je bij het meer van 
Annecy. Rodelen, waterskiën of wakeboarden –  
ga je mee naar deze zonnige bestemming, dan kies 
je voor een afwisselende en sportieve reis. 

• 7 t/m 18 augustus (15-19 jaar)

Nieuwv.a. € 1299,-
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VARIANT
REIZEN
Vind je het lastig om aansluiting te vinden in 
een groep? Ben je sportief, woon en werk je 
zelfstandig maar heb je wel te maken met een 
beperking; bijvoorbeeld autisme of moeite 
met leren? Dan is een Variantreis iets voor 
jou. Variantreizen zijn lekker actief, net als de 
andere Amarantreizen, maar er gaat een extra 
reisleider mee op reis, er is meer structuur en 
we plannen rustmomenten in om bij te komen 
van prikkels. Kies voor een onvergetelijke 
vakantie en ervaar hoe prettig en gezellig 
Amarant Variant is!

ALGARVE

PORTUGAL
Variant / vliegreis
Voor het eerst een vliegreis in ons Variantpro-
gramma! In de Algarve vind je voor elk wat wils: 
indrukwekkende kliffen aan de kust, een vaartocht 
waarbij je misschien wel dolfijnen spot, kleurrijke 
oude steden en natuurlijk zon, zee en strand. 

• 24 juni t/m 1 juli (20-35 jaar)

Nieuwv.a. € 1699,-
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KAMPEREN AAN 
DE MOEZEL

DUITSLAND
Variant
Geniet ’s ochtends van een kop 
vers gezette koffie midden in de 
natuur. Kamperen is één van de 
meest rustgevende manieren van 
vakantie vieren. Het glooiende 
heuvellandschap van de Moezel, 
de wijngaarden, kronkelende 
rivier en schilderachtige stadjes 
maken je vakantie compleet. 

• 28 juli t/m 4 augustus  
(20-35 jaar)

ARDENNEN

BELGIË
Variant
Wandelen of kayakken. Een 
bezoek aan een grot, een burcht 
of een valkenshow. Een choco-
ladetour en een kayaktocht. In 
de Ardennen is zoveel te doen! 
Vanuit ons heerlijke vakantiehuis 
kun je alle kanten op voor een 
superleuke vakantie. 

• 21 t/m 28 juli (20-35 jaar)

Nieuwv.a. € 1099,- Nieuwv.a. € 999,-
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EILANDVAKANTIE

DENEMARKEN
Variant
Op het eiland Langeland in het 
zuiden van Denemarken ervaar 
je het echte eilandgevoel. De zee, 
het strand, een schattig oud vis-
sersplaatsje met vrolijk gekleurde 
tuinen, bossen en duinen en een 
oude vuurtoren. Hier aan de kust 
kun je heerlijk uitwaaien! 

• 11 t/m 19 augustus (alle leeftijden)

WANDELREIS

DUITSLAND
Variant 
Op nog geen vier uur rijden van 
Utrecht voel je je al helemaal in 
het buitenland. De Eifel is een 
populaire vakantiestreek. In het 
landschap van heuvels en diepe 
meren maken we wandelingen 
met verrassend veel hoogtever-
schil. Kan jij het aan? 

• 4 t/m 11 augustus (20-35 jaar)

v.a. € 999,- Nieuwv.a. € 1499,-

46



47



Amarant Reizen
Tel.: 0346 445011

Whatsapp: 06 11490198 
info@amarantreizen.com
www.amarantreizen.com


