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Portugal
10 DAGEN

COSTA VERDE - PORTO
POVOA DE VARZIM

PROGRAMMA
DAG 1 Afreis om 06.30 u. uit onze centrale vertrekplaats. Deze reis gaat via 

de Franse autosnelwegen waarlangs we een halte houden voor een 
facultatief ontbijt en middagmaal. In het grensgebied van Frankrijk 
en Spanje stoppen we voor avondmaal en overnachting.

DAG 2 Na het ontbijt vertrekken we langs de Spaanse autowegen via Vito-
ria, Burgos, Benavente, Verin en Ourense. Er wordt gestopt voor 
een facultatief middagmaal. Aankomst voorzien rond 19.00 u.

DAG 9 Na het ontbijt keren we terug huiswaarts via dezelfde weg als de 
heenreis. Onderweg stoppen we voor een facultatief middagmaal. 
We houden halt voor een avondmaal en overnachting.

DAG 10 Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts en wordt een halte gehou-
den voor een facultatief middagmaal. Aankomst in onze centrale 
aankomsthal om 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Porto (Volle dag) € 26,00 

Guimarães – Bom Jezus (Volle dag) € 29,50 

Viana – Ponte de Lima – Ponte da Barca (Volle dag) € 29,50 

Barcelhos (markt) (Halve dag) € 19,00

Aveiro – Buçaco – Costa Nova (Volle dag) € 33,00

Fátima + Coimbra (Volle dag) € 36,00

Prijs excursies vatbaar voor wijziging

Ons hotel te Povóa de Varzim:   

Hotel Axis Vermar ****
Dit hotel is gelegen aan het strand van Povoa de Varzim. Axis Vermar biedt 
u comfortabele kamers voorzien van airco, satelliet-tv, minibar, kluis en di-
recte telefoonlijn met mogelijkheid om modem aan te sluiten. Het hotel is 
gelegen aan de Passeio Alegre en aan het voornaamste commerciële cen-
trum. Het restaurant serveert elke avond een gevarieerd buffet met ver-
scheidene salades, vis, vlees en desserts. Huiswijn, water en koffie zijn in-
clusief. In de bar is er op vrijdag en zaterdag een dansavond met liveband. 
Na de uitstappen kan iedereen relaxen in het binnen- of buitenzwembad, 
een balletje slaan op het tenniscourt, roomservice bestellen of nagenieten 
bij een drankje.

VANAF € 678,68  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 10 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

07/05 - 21/06 - 20/09 - 11/10/’21 € 714,40 € 678,68

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Kind 0 -12 jaar** ....................................................................................................................- 50 %
3de volwassene in de kamer** ............................................................................................- 5%
Single supplement ..........................................................................................................€ 179,00

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Verblijf (7 nachten) in een uitstekend viersterrenhotel in tweepersoonskamer met bad of 

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

toilet
• 9 x ontbijt
• 9 x diner
• Lokale tax
• 7 x water & wijn aan tafel bij het diner te Povoa Varzim
• 1 x folkloreshow

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken (behalve water & wijn aan tafel bij het diner te Povoa de Varzim)
• 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. 

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Tweetalig begeleide reis

REIZEN TIJDENS DE DAG
GRATIS

WATER & WIJN
 &KOFFIE

BIJ DE AVONDMALEN
IN AXIS VERMAR****

Topper! 
Folklore avond in 

het hotel inclusief

     Tip! Voorzie een 
      aparte reistas 
         voor de  
   overnachting 
onderweg.

Slowakije, enkele jaren geleden nog deel uitmakend van het grotere Tsje-
choslowakije, zal u verbazen! Wij bezoeken de hoofdstad en reizen door naar 
het ongerept Tatra-gebergt. Natuurliefhebbers en liefhebbers van bergland-
schappen kunnen hun hartje ophalen in en rond onze verblijfplaats in Poprad! 
Maar niet alleen de buitengewoon mooie en enorme verscheidenheid van 
landschappen, ook de rijke cultuurhistorie zal u bekoren! Bovendien reizen 
we overdag zodat geen moment verloren raakt noch op de heen of terugreis! 
Kortom, Slowakije, meer dan zomaar een ontdekking!

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden en facultatieve middagmalen (€ 95 p.p.)
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag per persoon) 
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie
Munteenheid ter plaatse 
• Euro - Budget is afhankelijk van eigen uitgaven. 
Grensformaliteiten
• Een geldige identiteitskaart volstaat (geldig tot 6 maanden na retour)
Klimaat
• Het klimaat heeft een sterk continentaal karakter met warme zomers en koude winters
Taal
• Slowaaks maar voor toeristen vooral Engels of Frans
Zeker in acht nemen
• Degelijke wandelschoenen. We achten de reis moeilijk haalbaar per rolstoel of voor mensen 

die slecht ter been zijn. 

Slowakije
8 DAGEN

SLOWAKIJE, BRATISLAVA 
& HET TATRA-GEBERGTE 

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet, dvd, 
     on board entertainment systeem en airco
✓ Lokale tweetalige gids
✓ 7x Ontbijtbuffet
✓ 7x Overnachting in drie tot viersterrenhotels 
✓ 5x Diner in het hotel
✓ 1x Zigeuneravond in een rovershol met barbecue & wijn
✓ 1x Diner in wijnkelder in de omgeving van Bratislava met wijndegustatie
✓ 1x Keramiekworkshop
✓ 1x Vlottentocht op de Dunajec Rivier in de Hoge Tatra
✓ Verblijfstax

Prijs per persoon - 8 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

20/06 - 08/08/2021 € 698,80 € 663,86

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single .......................................................................................................................................€ 99,00
Kind 0 - 12 jaar** ...................................................................................................................- 20 %

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*


