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Spanje
8 DAGENBARCELONA

PROGRAMMA
DAG  1 Vertrek vanuit onze centrale vertrekhal om 06.30 u. We rijden over 

de Franse autosnelwegen, er is een halte voorzien voor het ontbijt 
en het middagmaal. We overnachten in de streek van Millau, waar 
ook het diner voorzien is in het restaurant Larzac.

DAG 2 Na het ontbijt rijden we richting Santa Susanna. We komen aan in 
Pineda de Mar in de vroege namiddag. In de namiddag is er nog een 
bezoek gepland naar Tossa de Mar. Tijdens de avond is een heerlijk 
diner in buffetvorm voorzien in het hotel.

DAG 7 Na het ontbijt verlaten we de kamers. Na het inladen van de baga-
ge, vertrekken we richting Girona. Tijdens de voormiddag pikken we 
er een bezoek aan de stad mee en nemen we er een (facultatieve) 
lunch. In de vroege namiddag trekken we met de autocar richting 
Millau. We dineren en overnachten opnieuw in de streek van Millau.

DAG 8 Na het ontbijt rijden we via de Franse autosnelwegen richting Bel-
gië. Er is opnieuw een halte voorzien voor een lunch en een koffie-
pauze. Aankomst voorzien in de centrale hal omstreeks 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Tossa de Mar (Incl. lunch) € 24,00

Panoramische Tour met de verlichte fonteinen (namiddag en avond) € 51,50

Barrio Gotico (volle dag) € 41,00

Gaudi dag (volle dag) € 41,00

Ciutadellapark + Voetbalstadion FC Barcelona (volle dag) € 41,50

Girona (halve dag) GRATIS

Prijs excursies vatbaar voor wijziging

VANAF € 399,90  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION

Prijs per persoon - 8 dagen - half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

11/04/2021  PAASVAKANTIE / € 399,90

17/05/2021  PINKSTEREN € 438,80 € 416,86

24/09/2021  € 438,80 € 416,86

30/10/2021  HERFSTVAKANTIE € 438,80 € 416,86

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Kind 0 - 12 jaar** ...................................................................................................................- 40 %
Single supplement ................................................................................................. € 125,00 p.p.

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

douche en toilet
• 2 x overnachting onderweg in een correct tweesterrenhotel in tweepersoonskamer met bad 

of douche en toilet
• 7 x ontbijt
• 2 x diner in ons hotel onderweg 
• 5 x diner Inclusief water & wijn in Checkin Sirius **** Superior

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Lokale verblijfstaksen (te betalen aan de receptie – Behoudens wijzigingen € 1 p.p.n)
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• Alle middagmalen
• 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

*  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

REIZEN TIJDENS DE DAG MET OVERNACHTING ONDERWEG

Tip! Voorzie een 
aparte reistas voor 
de  overnachting 

onderweg.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

NIEUW
HOTEL

NIET GELDIG OP VERTREKDATUM 11/04/2021

GRATIS
SUPERIEURE KAMER,

WATER &WIJN
BIJ DE WARME
 MAALTIJDEN

Ons hotel te Santa Susanna:   

Checin Sirius **** Superior

Checkin Sirius is een geliefd hotel bij Belgische klanten, en ligt op slechts 
150 meter van het strand in Santa Susanna. De gezelligste terrasjes van 
Santa Susanna en de leuke winkeltjes liggen op slechts 50 m van het ho-
tel. De kamers, receptie & het restaurant werden in de winter van  ‘18 - ‘19 
volledig gerenoveerd en krijgen een moderne en frisse look. Bovendien 
verblijven alle Herman & Vandamme klanten in superieure kamers en ge-
nieten gratis water & wijn bij de warme maaltijden.

Italië
8 DAGENTI AMO, ROMA! 

PROGRAMMA
DAG  1 Vertrek vanuit de centrale vertrekhal omstreeks 06.30 u. We rij-

den via Luxemburg, Metz, Strasbourg, Mulhouse (grens Zwitser-
land), Bazel, Luzern en de St. Gotthardtunnel. We stoppen voor het 
avondmaal en overnachting in Zwitserland.

DAG 2 Na het ontbijt rijden we verder richting Belinzona, Milaan, Bologna, 
om zo in Rome te belanden. In de late namiddag komt u aan in uw 
hotel te Rome.

DAG 7 We keren terug huiswaarts na het ontbijt. We volgen dezelfde route 
als tijdens de heenreis. Overnachting en avond-maal in Zwitserland.

DAG 8  Na het ontbijt vertrekken we opnieuw richting België. Omstreeks 
20.30 u komen we aan in Menen..

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Het Keizerlijke Rome  € 59,50
Incl. bezoek Colosseum, Forum, Palatijn, Capitool 

Het Barokke Rome  € 53,00
Incl. bezoek Piazza Navona, Piazza di Trevi, basiliek, Pantheon

Vaticaan  € 51,50
Incl. bezoek St. Pieter, Vaticaans Museum & Sixtijnse kapel (indien mogelijk) 

Keizer Adriaan & Villa d’Este te Tivoli   € 52,50
Incl. tuinen

We reizen in Rome zelf veel met het openbaar vervoer om tijd, geld en het 
milieu te besparen. Hou er rekening mee dat hier we veel zullen stappen, dus 
goede schoenen zijn aangeraden. Het programma en de prijzen zijn onder 
voorbehoud en vatbaar voor wijzigingen. Gelieve een aparte bagage te voor-
zien voor de overnachtingen onderweg.

Ons hotel te Rome:   

Hotel La Pineta Palace ****
Dit viersterrenhotel is rustig gelegen net buiten het drukke toeristische 
stadscentrum. Het is gebouwd in een residentiële wijk, omgeven door 
naaldbomen. In het ruime restaurant, Aquarius, kunt u zowel Italiaanse 
specialiteiten als internationale gerechten proeven. Bij warm weer kunt u ’s 
avonds heerlijk nakeuvelen op de patio. Wanneer het buiten te koud wordt 
kan men daarvoor terecht in de Piano Blu bar. De kamers zijn steeds uitge-
rust met airco, satelliet tv, minibar, huurkluisje, telefoon en een badkamer 
met bad / douche, wc en haardroger. 

VANAF € 631,18 PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 8 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

03/04 PAASVAKANTIE - 09/07 - 08/08 - 26/09/2021 € 664,40 € 631,18

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Kind 0 t.e.m. 1 jaar** ............................................................................................................- 50 %
Kind 2 t.e.m. 11 jaar** ...........................................................................................................- 20 %
Single supplement .................................................................................................€ 184,00 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Verblijf (5 nachten) in een uitstekend viersterrenhotel in tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet
• Overnachting tijdens de heen-  en terugreis in tweepersoonskamer met bad of douche en 

toilet
• 7 x ontbijt
• 7 x diner 
• Tweetalige gespecialiseerde gids die u de mooiste plaatsjes van Rome leert kennen.

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Verblijfstaks (te betalen aan de receptie in het hotel  - € 30 p.p. bekend bij druk brochure)
• 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

*  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

GRATIS
WATER &WIJN

BIJ DE WARME
MAALTIJDEN

Tip! Voorzie een 
aparte reistas voor 
de  overnachting 

onderweg.

5%
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KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*
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