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Italië
8 DAGEN

Italië
8 DAGENGARDAMEER TOSCANE DE FONKELENDE STER VAN ITALIE

Tweetalig begeleide reis Tweetalig begeleide reis

Een prachtige combinatie van cultuur en natuur, overgoten met de Italiaanse zon.
Ons hotel te Garda:  

Hotel Royal *** / Hotel Royal Suite ***
We logeren in één van de hotels van deze keten, die van gelijkwaardige 
kwaliteit zijn en op 800m van het centrum en het Gardameer liggen. Alle 
hotels zijn modern en bieden u een receptie, lift, lounge met bar, zwembad, 
tuin & restaurant aan. De kamers zijn uitgerust met telefoon, huurkluisje, 
airco (juli/augustus), balkon, tv en badkamer met toilet, douche & haar-
droger.

Onze hotels te Montecatini Terme: 

Hotel Boston ****(luxe)

Hotel Da Vinci ****(luxe)

Deze beide familiehotels liggen recht tegenover elkaar, in het hartje van 
Montecatini Terme.  U wordt er ontvangen met een glaasje frisse prosecco, 
en gedurende je hele verblijf verwend met de heerlijke Toscaanse keuken.
Dagelijks start je er de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet met vers 
brood, croissants, eitjes, een assortiment kaas en vleesspecialiteiten…
Elke avond wordt u aan tafel bediend met een huisgemaakt en traditioneel 
driegangen keuzemenu. Een maal in de week nodigt de chef u uit voor het 
‘Candlelight Diner’, waar hij u een overheerlijk Toscaans degustatiemenu 
serveert. Ontspannen kan op het dak zwembad waar je geniet van een 
panoramisch uitzicht op de Toscaanse heuvels. Alle kamers zijn voorzien 
van airco, minibar, flat screen-tv & badkamer met toilet, haardroger en 
douche.

PROGRAMMA
DAG  1 We vertrekken in Menen om 15.00 u. richting Garda, via Luxemburg, 

Metz, Basel, de Gotthard-tunnel door en over de Noord-Italiaanse 
autosnelwegen. We pauzeren regelmatig voor avondmaal of koffie.

DAG 2 We komen aan omstreeks 07.00 u. en krijgen de mogelijkheid om te 
ontbijten in ons hotel. Onze gids zal u onze verschillende uitstappen 
voorstellen, waarop u desgewenst kan inschrijven. Onze kamers 
zijn beschikbaar na de middag. We genieten van een vrije namiddag 
in Garda.

DAG 7 We reizen af om 17.00 u. via dezelfde weg als de heenreis. De kamer 
dient vrij gemaakt te worden na het ontbijt, er is mogelijkheid om te 
lunchen in Garda.

DAG 8 Omstreeks 10.30 u. komen we terug aan in Menen, waar onze bus-
jes klaar staan om u terug te brengen naar uw opstapplaats.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Verona & Sirmione € 29,00

Gardameer, boottocht van Desenzano naar Riva & Bezoek aan Bandolino € 34,00

Venetië € 68,00 

Mantua, een historisch & cultureel juweeltje (1/2 dag)  € 24,00 

De prijzen & programma zijn vatbaar voor wijzigingen.

VANAF € 474,91  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

VANAF € 408,41  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 8 dagen –  Half pension

Prijs per persoon - 8 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

29/05/2021 € 499,90 € 474,91

26/06 - 17/07 - 24/07 - 31/07 - 04/09/2021 € 538,80 € 511,86

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Knd 0 – 3 jaar ** ....................................................................................................................- 60 %
Kind 4 – 12 jaar ** .................................................................................................................-  10 %
Single supplement  ................................................................................................ € 138,00 p.p.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

*  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.

*  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. 

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• 5 x overnachting in een uitstekend driesterrenhotel in tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet.
• 5 x ontbijtbuffet
• 5 x driegangendiner

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Lokale verblijfstaks (ter plaatse te betalen, op moment van opmaak brochure € 1 p.p.n.)
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 3.60 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Een glaasje prosecco ter verwelkoming
• 5x overnachting in een uitstekend viersterrenhotel in een tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet.
• 5x uitgebreid ontbijtbuffet (warm & koud)
• 4x driegangendiner met keuzemenu & saladebuffet
• 1x ‘Candle Light Diner’ met Toscaans degustatiemenu 

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Programma met excursiepakket
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 3,40 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie
• Toeristenbelasting / Citytax (op moment van druk € 1,4 p.p.n) te betalen aan de receptie van 

het hotel

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
11/04/’20

Prijs per 
persoon 

voor 
11/04/’20

03/04/’21  Paasvakantie € 444,44 € 422,18

10/04/’21  Paasvakantie € 429,90 € 408,41

01/05/’21 € 429,90 € 408,41

05/06/’21 € 444,40 € 422,18

03/07/’21  Zomervakantie € 429,90 € 408,41

10/07/’21  Zomervakantie € 429,90 € 408,41

17/07/’21  Zomervakantie € 429,90 € 408,41

24/07/’21  Zomervakantie € 429,90 € 408,41

31/07/’21  Zomervakantie € 429,90 € 408,41

07/08/’21  Zomervakantie € 429,90 € 408,41

11/09/’21 € 464,40 € 441,18

30/10/’21  Herfstvakantie € 429,90 € 408,41

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single supplement ............................................................................................................€ 99,00
Kind 0 – 1 jaar ** ....................................................................................................................- 60 %
Kind 2 – 12 jaar ** .................................................................................................................- 20 %

BEST-
SELLER

PROGRAMMA
DAG  1 Afreis om 15.00 u. vanuit onze centrale vertrekhal richting Luxem-

burg. In Arlon is er een halte voor een facultatief avondmaal. We rij-
den verder over Metz, Straatsburg en Mulhouse naar de Zwitserse 
grens. Via Bazel en Luzern gaan we door de St.- Gotthardtunnel 
naar Italië. Na Milaan, Parma en La Spezia bereiken we Montecatini 
Terme.

DAG 2 Aankomst ’s morgens omstreeks 08.30 u. Mogelijkheid om een fa-
cultatief ontbijt te nemen in het hotel.

DAG 7 Na het ontbijt maken we de kamers vrij tegen 09.00 u. Vrij middag-
maal ter plaatse. Omstreeks 15.00 u. verlaten we onze vakantiebe-
stemming en rijden via de Italiaanse, Zwitserse en Franse autowe-
gen naar België terug.  

DAG 8  Vrij ontbijt langs de Belgische snelweg. Aankomst in België rond 
10.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Firenze, bakermat van de renaissance (Volle dag) € 53,00

Pisa en Lucca (Volle dag) € 51,00

Siena (Volle dag) € 51,00 

Chiantistreek met bezoek aan San Gimignano en wijnproeverij € 51,00 
(Volle dag)  AANRADER !

De prijzen & programma zijn vatbaar voor wijzigingen.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

COMPAGNIE- 
REIS OP 10/04  
& 30/10/2021


