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Ierland
11 DAGEN

Portugal
14 DAGEN INDRUKWEKKEND IERLANDPORTUGAL VAN NOORD NAAR ZUID

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  Alle dranken en middagmalen
• Andere toegangsgelden (± € 50 p.p.)
• Annulering- en reisverzekering (€ 3,60 p.d.p.p.)
• Fooi voor de chauffeur is geen verplichting maar een uiting van uw waardering van uw 

appreciatie.

Vreemde munten
•  Euro

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). 

*  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). 

Tweetalig begeleide reisTweetalig begeleide reis
AANRADER! AANRADER!

Rondreis langs de Ierse Kusten, met bezoek aan Cork, Ring of Kerry, 
The Cliffs of Moher, Galway, Connemara, Belfast, Dublin, 
Wicklow Mountains en de bekende Whiskey distillerie Bushmill.

Een intense ontdekking vanuit het noorden, naar het zuiden

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar, toilet, dvd,  
     on board entertainment systeem en airco.
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids
✓ 1 overnachting aan boord van de Ferry Cherbourg – Rosslare in een  
     binnenkajuit, met stapelbedden, voorzien van toilet en douche 
✓ 1 overnachting aan boord van de Ferry Rosslare – Cherbourg  
     in een binnenkajuit, met stapelbedden, voorzien van toilet en douche 
✓ 8 overnachtingen in een tweepersoonskamer voorzien van toilet  
      en douche 
✓ 10 x ontbijt 
✓ 2 avondmalen aan boord van de ferry in het self-service restaurant
✓ 8 avondmalen in het hotel
✓ Boottocht in de Connemara
✓ Toegangsgelden voor: Giant’s Causeway, Kylemore Abbey & Garden,  
     Cliffs of Moher Visitor Center & Bantry House and Garden

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar, toilet, dvd,  
     on board entertainment systeem en airco.
✓ Ervaren tweetalige Herman & Vandamme specialist
✓ Lokale gidsen in Porto, Coimbra, Lissabon
✓ 13x ontbijtbuffet
✓ 13x overnachting in drie tot viersterrenhotels 
✓ 12x diner in het hotel
✓ 1x diner in een typisch restaurant in Lissabon met Fado optreden
✓ 1x bezoek aan een Porto-wijnhuis in Vila Nova de Gaia, Inclusief degustatie
✓ Toegang tot het Sintra Pena Paleis
✓ Toegang tot het klooster van de Jeronimiten in Lissabon, inclusief audiogids
✓ Toegang tot de Torre Belem in Lissabon
✓ Toegang tot de Castello de Salo Gorge in Lissabon
✓ Boottocht van Albufeira naar de Benagil Grotten

Prijs per persoon - 11 dagen -  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

10/06/2021 € 1398,80 € 1328,86

21/08/2021 €1464,40 € 1391,18

SUPPLEMENTEN
Tweepersoons-buitenkajuit ........................................................................................€ 28,00
Single met binnenkajuit ...............................................................................................€ 364,00
Single met buitenkajuit ................................................................................................€ 398,80

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Portugal is een land met een trotse geschiedenis, een ongelofelijke culturele erfenis en een bloeiend intellectueel en artistiek leven. Portugal biedt een mooie 
diversiteit aan belevingen in een compact gebied. Van afgelegen ravijnen, ruige bergtoppen en de wijngaarden op de terrassen in het noorden, tot de onbevlekte 
stranden, hellende heuvels en de formidabele horizon van het zuiden: de bezoekers hebben een fascinerend assortiment aan dingen om te ontdekken.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Prijs per persoon - 14 dagen -  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

17/05/2021 € 1764,40 € 1676,18

SUPPLEMENTEN
Single supplement ........................................................................................................ € 588,00

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Lokale taxen
• Facultatieve toegangsgelden
• 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. Wij adviseren om 
een Visa kaart mee te nemen.
Grensformaliteiten Een geldige identiteitskaart volstaat (geldig tot 6 maanden na retour)
Klimaat Gem. max. temperatuur mei 22 °C 
Taal Portugees maar voor toeristen vooral Engels of Frans
Zeker in acht nemen Degelijke wandelschoenen, we bezoeken vooral oude middeleeuwse 
steden met steile kronkelende straten. We achten de reis moeilijk haalbaar per rolstoel of voor 
mensen die slecht ter been zijn. We raden u ook aan om een zonnebril, muggen- & zonnemelk 
mee te nemen, een licht regen jasje en een trui voor de koelere avonden.


