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Italië
7 DAGENDE MEREN VAN NOORD– ITALIË

PROGRAMMA
DAG  1 Om 06.30 u. vertrekken we richting Lanzo d’Intelvi, via Luxemburg, 

Strasbourg, Bazel, Luzern &  St. Gotthardtunnel. ’s Avonds komen 
we aan in ons hotel voor diner & overnachting.

DAG 7 We keren terug huiswaarts na het ontbijt. We volgen dezelfde route 
als tijdens de heenreis. Omstreeks 20.30 u komen we aan in Menen.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Lago Maggiore  € 44,00
(Inclusief boottocht, Borromeo Paleis & tuinen en bezoek eilanden)

Lago Iseo € 36,00

Lago Lugano € 34,00

Lago Como (Inclusief boottocht)  € 36,00

Prijs excursies vatbaar voor wijziging

Ons hotel te Albavilla:   

Hotel Albavilla ****
Albavilla is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de meren in 
Noord-Italië. Het is een modern viersterrenhotel met panoramisch uitzicht 
over de omliggende bergen. Como ligt op 10 km, het meer op 13 km en het 
centrum van het dorp op een 500 m. Het hotel biedt u een modern terras, 
tuin, bar, lift en restaurant. Alle kamers zijn modern ingericht en voorzien 
van airco, tv, gratis WiFi, huurkluisje en badkamer met douche, toilet en 
haardroger. 

VANAF € 564,68  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 7 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

22/05 – 14/06 – 17/07 – 16/08 – 13/09/2021 € 594,40 € 564,68

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Kind 0 t.e.m. 10 jaar** ..........................................................................................................- 15 %
Single supplement ................................................................................................. € 154,40 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• 6 x overnachting in een super viersterrenhotel in een superieure tweepersoonskamer met 

bad of douche en toilet
• 6 x ontbijtbuffet
• 6 x driegangendiner

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Lokale taxen (niet van toepassing bij opmaak brochure, de mogelijkheid bestaat dat dit nog 

in voege gebracht zal worden na druk)
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken 
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 3,60 p.d.p.p.)
• De fooi voor 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.

Tweetalig begeleide reis

Lago Maggiore, Lago Como, Lago Lugano & het Iseomeer 

SUPER
HOTEL

REIZEN TIJDENS DE DAG

Alle
overnachtingen
in suPERIEURE

KAMERS

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

****

Wij hebben gekozen voor de DFDS Ferry tussen Amsterdam & Newcastle omdat we dan meteen aankomen in het meest noor-
delijke puntje van Engeland, zo hoeven we het land niet helemaal te doorkruisen en ben je op een uurtje in Schotland. Deze crui-
seferry is ook beroemd omwille van zijn heerlijke buffetten en gezellige sfeer.

inclusief bezoek 
blair athol whisky 

distillery
met degustatie

Schotland
6 DAGENTHE HIGHLANDS & EDINBURGH

PROGRAMMA
DAG  1 Menen – Amsterdam - Cruiseferry
 Vertrek vanuit de centrale vertrekhal omstreeks 06.30 u. We rijden 

naar Amsterdam waar we een kort bezoek brengen aan de stad, 
voor we inschepen.

DAG 2  Newcastle – Borderregion - Glasgow
 Na ons heerlijk ontbijt, komen we aan in Newcastle omstreeks 

09.00 u. en rijden rechtstreeks naar Gretna Green, het historisch 
toevluchtsoord voor wanhopige geliefden uit heel Europa. In de 
namiddag aankomst in grootste Schotse stad, Glasgow. Glasgow 
ontwikkelde zich in enkele jaren tot een metropool van Kunst en 
Cultuur. Inchecken voor avondmaal en nacht in hotel Glasgow.

DAG 3  Glasgow – Aviemore / Inverness
 Na ons ontbijt, rijden we via Loch Lomond, richting Fort William. U 

zult genieten van het ‘Dal der Tranen’, met een wervelend verleden 
en … een adembenemende schoonheid. Via Fort William en één van 
de mooiste panoramaroutes van het land begeeft u zich naar het 
wereldvermaarde Loch Ness waar een boot ons ligt op te wach-
ten. Nog steeds wacht de eerlijke vinder van het veelbesproken 

monster een hoge beloning! Uitkijken dus naar … Nessie!  De laatste 
etappe van vandaag brengt ons naar ons hotel in Aviemore/Iver-
ness.

DAG 4  Aviemore/ Inverness - Edinburgh
 Langs de ‘droomstraat van de Highlands’ ontdekt u de spectaculai-

re Grampian Mountains voor velen de toegangspoort voor het ware 
Schotland. U verkent een uniek landschap richting Edinburgh. Mo-
gelijkheid tot bezoek van het slot Blair Castle. 

DAG 5 Edinburgh – Newcastle – Cruiseferry
 Edinburgh nodigt u uit om via de Royal Mile (de verbinding tussen 

Edinburgh Castle en Holyrood Palace), het slot en de koninklijke 
verblijfplaats in de hoofdstad, Holyrood Palace te bezoeken. Edin-
burgh ontdekken betekent dat u zowel het dicht bevolkte oude 
stadsgedeelte als de nieuwe stad moet verkennen. Inschepen en 
afvaart omstreeks 17.30 u. Avondmaal en overnachting aan boord.

DAG 6 Amsterdam – Menen
 Na het ontbijt, vertrek richting Menen. Voorziene aankomst in onze 

centrale aankomstplaats om 15.00 u.

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

Supplement
buitenkajuit 

met lage 
bedden p.p.

Supplement
Buitenkajuit
met stapel-
bedden p.p.

Single  
supplement
met binnen-

kajuit

Single  
supplement
met buiten-

kajuit

03/04/2021  Paasvakantie / € 568,80 € 46,00 € 9,90 € 208,80 € 244,40

25/05/2021 € 628,80 € 597,36 € 46,00 € 9,90 € 208,80 € 244,40

20/06/2021 € 628,80 € 597.36 € 46,00 € 9,90 € 189,90 € 222,00

11/07/2021 € 699,90 € 664,91 € 59,00 € 12,00 € 249,00 € 289,00

02/08/2021 € 734,40 € 697,68 € 59,00 € 12,00 € 249,90 € 289,00

14/09/2021 € 628,80 € 597,36 € 46,00 € 9,90 € 199,90 € 229,00

Prijs per persoon - 6 dagen -  Half pension

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.
• 1 x overnachting in kajuit op de cruiseferry tussen Amsterdam & Newcastle, op basis van een 

tweepersoonskajuit met douche en toilet.
• 3 x overnachting in driesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
•  1 x overnachting in kajuit op de cruiseferry tussen Newcastle & Amsterdam, op basis van een 

tweepersoonskajuit met douche en toilet.
•  5 x ontbijt
•  5 x avondmaal
•  Degustatie van whisky en bezoek aan distilleerderij

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Facultatieve toegangsgelden (± € 75 p.p.)
•  Reis-en annuleringsverzekering (€ 3,60 p.d.p.p.)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciati

Vreemde munten
•  Euro
•  Britse Pond (Wij raden u aan om deze aan te kopen in België)

Grensformaliteiten
• Een geldige identiteitskaart volstaat (Geldig tot 6 maanden na retour) 

*  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.

Tweetalig begeleide reis

BESTSELLER

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Aparte bagage
voorzien voor op

de ferry!


