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In het uiterste zuidwesten van Engeland ligt een streek waar palmbomen groeien. Een streek waar het in de winter net zo warm is als in Napels. In dat uitzonder-
lijke klimaat gedijen planten die nergens anders in Engeland voorkomen. Er zijn zelfs echte theeplantages. En de tuinen zien eruit als paradijsjes.

Groot-Brittannië
8 DAGENMAGISCH CORNWALL

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden
• Reis-en annuleringsverzekering VAB (€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    
Grensformaliteiten: Een geldige identiteitskaart volstaat (geldig tot 6 maanden na retour)
Klimaat: Juni: max 17°C – Juli & Augustus: max 19°C 
Taal: Engels
Zeker meenemen: Stevige wandelschoenen zijn een must 

*  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 reis Tweetalig begeleide reis

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

06/06/’21 € 998,80 € 948,86

03/07/’21  € 998,80 € 948,86

14/08/’21 € 998,80 € 948,86

SUPPLEMENTEN
Single supplement ................................................................................................ € 224,40 p.p.

Prijs per persoon - 8 dagen –  Half pensionIn 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.
✓	Verblijf (7 nachten) in goede standaardhotels (voorgestelde hotels  
      kunnen wijzigen) in tweepersoonskamer met bad of douche en toilet. 
✓	7 x Ontbijt
✓	7 x Diner 
✓	Bezoek aan:

° Windsor Castle
° Stonehenge
° Salisbury cathedral
° Exeter cathedral
° Treinrit met de ‘Dartmouth Steam Railway’
° ‘Greenway House’ Het vakantiehuis van Agatha Christie
° Lanhydrock House
° Tintagel, kasteel ruïnes
° Clovelly
° Degustatie Cornish Cream Tea & Scones 

Inclusief degustatie
Cornish Cream Tea 

& Scones

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

EEN
ONVERGETE- 

LIJKE REIS

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.
✓	1x overnachting op de cruiseferry tussen Travemünde & Trelleborg,  
      op basis van een tweepersoons binnen kajuit (stapelbedden) met douche 
      & toilet.
✓	5 x overnachting in drie- tot viersterrenhotels in tweepersoonskamer  
      met bad of douche en toilet
✓	1 x overnachting op de boot tussen Stockholm-Mariehamn-Stockholm,  
      op basis van een tweepersoons binnen kajuit (stapelbedden) met  
      douche & toilet.
✓	1 x overnachting op de cruiseferry tussen Trelleborg & Travemünde,  
      op basis van een tweepersoons binnen kajuit (stapelbedden)  
      met douche & toilet.
✓	8 x ontbijt
✓	8 x avondmaal in het hotel of aan boord van de cruiseferry.
✓	1 x toegang Vasa Museum in Stockholm
✓	1 x lunch in het Vasa Museum in Stockholm
✓	Proeven van een echte Kanelbulle in Stockholm
✓	1 x toegang & rondleiding in het kasteel van Gripsholm
✓	1 x toegang tot het openluchtmuseum Skansen
✓	1 x bezoek aan het Koninklijk Paleis
✓	1 x bezoek aan de Icebar in Stockholm, inclusief drankje
✓	1 x Paddan Boottocht in Göteborg

Zweden
9 DAGENZWEEDSE EILANDENMAGIE

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• 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, Zweedse kronen (klein bedrag voorzien om mee te nemen)
Budget is afhankelijk van eigen uitgaven. Wij adviseren om een Visa kaart mee te nemen.  
In Scandinavië is het gebruikelijk om al bedragen van € 1 te betalen met je kredietkaart.
Grensformaliteiten: Een geldige identiteitskaart volstaat (geldig tot 6 maanden na retour)
Tijdszone: Idem zoals België
Klimaat: Gem. max. Temperatuur 21 °C 
Taal: Zweeds, Fins maar voor toeristen vooral Engels
Zeker meenemen: Degelijke wandelschoenen

Prijs per persoon - 9 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

08/07/2021 € 1398,90 € 1328,86

SUPPLEMENTEN
Buitenkajuit (tweepersoonskamer) ................................................................. € 39,00 p.p
Single met binnen kajuit  .............................................................................................€ 364,00
Single met buiten kajuit  ..............................................................................................€ 424,00

TOPPER!

Tip! Voorzie een
aparte reistas voor

de overnachting
onderweg.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*


