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Frankrijk
3 DAGEN

Groot-Brittannië
2/3 DAGEN

PROGRAMMA
DAG  1 We vertrekken om 06.30 u. richting Rouen voor een vrijblijvende 

lunch. Daarna worden we verwacht bij ‘Chateau Du Breuil’ de pres-
tigieuze calvadosstokerij voor een bezoek & degustatie. Na een 
tussenstop in Caen, rijden we naar Bayeux.  

DAG  2 Na een stadswandeling in Bayeux, trekken we richting Arroman-
ches, wereldberoemd sinds D-Day. Na een vrijblijvende lunch, be-
zoeken we het landingsmuseum en  de landingsplaatsen Longues-
sur-Mer en Port-en-Bessin, Pointe du Hoc en de Amerikaanse 
begraafplaats Collville-sur-mer. 

DAG 3 Na het ontbijt rijden we via de kust naar Deauville met een tussen-
stop op Pont Pegasus en Honfleur, voor een facultatieve lunch en 
een bezoek aan de stad. In de namiddag rijden we richting België, 
aankomst voorzien om 20u.

Ons hotel:   

Hôtel de Brunville ***
Dit gezellige hotel is gesitueerd in het centrum van Bayeux. U kan er heer-
lijk smullen van uw ontbijt en avondmaal in het restaurant. In de kamer be-
schikt u over een tv, roomservice (supplement), alarmklok en een badka-
mer met bad of douche, toilet en haardroger. 

Prijs per persoon - 3 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

30/04 –  22/05 –  09/07 – 13/08 – 17/09 – 
30/10/2021  Herfstvakantie € 238,80 € 226,86

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Kind 0 – 12 jaar ** .................................................................................................................- 25 % 
Single supplement .......................................................................................................... € 84 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
•  Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
•  2 x Overnachting in driesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
•  2 x Ontbijt
•  2 x Avondmaal

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Facultatief excursiepakket ± € 60 per persoon
•  Reis-en annuleringverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon). ** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede 
komt aan uw comfort en privacy. *** Geen toeristentax bekend bij opmaak brochure

*** Wij reizen altijd per Eurotunnel, tenzij de omstandigheden (technische problemen, 
       overboekingen, vertragingen, stakingen enz.) ons dwingen om de ferry te nemen.

NORMANDIËLONDEN CALLING ...

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

WAAR OORLOGSGESCHIEDENIS EN GASTRONOMIE 
ELKAAR DE HAND REIKEN

Tweetalig begeleide reisTweetalig begeleide reis

LONDENPAKKET 2 dagen  € 29,00 p.p.

Begeleid stadsbezoek door de Herman & Vandamme Gids,  
bezoek British Museum & avondmaal in het hotel.

LONDENPAKKET 3 dagen  € 89,00 p.p.

Begeleid stadsbezoek door de Herman & Vandamme Gids,  
bezoek Royal Court of Justice, bezoek Madame Tussaud  

& 2 x avondmaal in het hotel.

Onze hotels:   

Holiday Inn London 
Kensington High Street **** 
IN HET HARTJE VAN LONDEN
Londen ligt aan je voeten, ons hotel ligt slechts op 2 minuten wandelen van 
Kensington High Street en slechts 150 m van het metrostation (High Street 
Kensington). Het hotel is prachtig en stijlvol ingericht, de ruime kamers 
zijn uitgerust met gratis WiFi, airco, tv en badkamer met toilet, wastafel, 
haardroger en bad. Het Boulevard restaurant serveert elke dag een warm 
ontbijtbuffet, in de Lounge Bar geniet je van heerlijke drankjes of afternoon 
tea en in de Wellness kom je helemaal tot rust (mits supplement).

Ibis London Wembley ***  
Het moderne Ibis London Wembley ligt op 500 m van Wembley Stadion & 
5 km van het centrum. Het dichtstbijzijnde metrostation Wembley Stadium 
ligt op 800 m van het hotel. De gezellige bar van het hotel is open van ’s 
morgens vroeg tot middernacht. In het restaurant kan u zowel ’s ochtends 
voor het ontbijt terecht als ’s avonds voor het diner.  De eenvoudige ka-
mers zijn voorzien van WiFi, tv, automatische wekdienst en badkamer met 
toilet en douche. 

 Vertrekdata Hotel Aantal 
dagen

Prijs 1ste 

persoon

05/12 – 12/12 – 19/12 – 26/12/202 1 HI London Kensington 2 € 228,80

02/01 – 06/02 – 13/02 – 20/02 – 27/02 HI London Kensington 2 € 224,40

06/03 – 13/03 – 20/03 – 27/03/2021 HI London Kensington 2 € 224,40

19/06 – 14/08 – 11/09 – 16/10 – 23/10 Ibis London Wembley 2 € 224,40

13/11 – 27/11 – 04/12 – 11/12 – 18/12 Ibis London Wembley 2 € 224,40

20/12 – 22/12 – 27/12 – 29/12/2021 Ibis London Wembley 2 € 224,40

03/04 – 07/04 – 10/04 – 13/04 Ibis London Wembley 3 € 398,80

16/08 – 23/08 – 24/09 – 30/10 – 02/11 Ibis London Wembley 3 € 398,80

05/11 – 12/11 – 20/11 – 27/12 – 30/12/2021 Ibis London Wembley 3 € 398,80

KORTINGEN 
Kind 0 – 12 jaar ** .................................................................................................................- 65 % 
3e volwassene in de kamer ..............................................................................................- 55 %
Korting alleenreizende  2 dagen .............................................................................- € 65,00
Korting alleenreizende  3 dagen .............................................................................- € 99,00

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Overzet per Eurotunnel ***
•  1 x Overnachting in een hotel, op basis van tweepersoonskamer met bad of douche en toilet.
•  1 x Ontbijtbuffet
•  Lokale tax

€ 1,00
 

VOOR DE

2DE PERSOON

Ontdek ook 
onze D-Day reis 
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