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Tweetalig begeleide reisBLOEMENRIVIERA ITALIË 8 DAGEN
Aanrader!

Ons hotel te San Remo:

HOTEL BOBBY EXECUTIVE ***
Hotel Bobby Executive biedt een prachtig uitzicht op de Golf van San 
Remo. Het centrum van San Remo bereik je na een wandeling van 
een 10-tal minuten. Elke 15 minuten vertrekken er lokale bussen van-
af Bobby  Executive naar plaatsen in het hele kustgebied. Het hotel 
beschikt over een bar, een restaurant met bediening aan tafel, gratis 
wifi en een eigen zwembad (open vanaf 01/06 tem 20/09), alsook een 
privéstrand ‘Gabriella’ op 750 m van het hotel. Alle kamers zijn voorzien 
van airco (Van 01/06 tem 30/09), huurkluisje, tv en eigen badkamer.

PROGRAMMA
Dag 1
Afreis om 15.00 u. vanuit onze centrale vertrekhal. We zetten koers 
richting Luxemburg. Onderweg stoppen we voor een facultatief 
avondmaal. We rijden ’s nachts verder over de Zwitserse & Italiaanse 
autosnelwegen.
Dag 2 
Aankomst ’s morgens omstreeks 08.00 u. Mogelijkheid om het facul-
tatieve ontbijt te nemen in het hotel. Uitladen van de bagage en intrek 
in ons hotel waar de kamers beschikbaar zijn omstreeks 12.00 u.
Dag 7 
We verlaten het hotel om 10.00 u, vrije voormiddag. Vertrek omstreeks 
13.30 u. richting België.
Dag 8
Na een halte voor een facultatief ontbijt, komen we aan in België. Aan-
komst in België om 10.00 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Volle dag:  Monaco – Monte Carlo € 44,00 p.p.
Volle dag:  Rapallo-Portofino (boottocht inbegrepen) € 41,00 p.p.
Volle dag: Nice € 41,00 p.p.
Volle dag : Ontdekking van het binnenland:  € 33,00 p.p. 
Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Pigna.

In de prijzen van deze facultatieve uitstappen zijn geen toegangsgelden (o.a. van musea enz.) 
inbegrepen. 

Prijzen zijn voor wijziging vatbaar.

VANAF € 446,40  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 8 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

09/04/2022 PAASVAKANTIE € 469,90 € 446,40

30/04/2022 WEEKEND 01/05 € 477,70 € 453,81

04/06/2022 PINKSTEREN € 477,70  € 453,81

16/07/2022 € 498,80 € 473,86

23/07/2022 € 498,80 € 473,86

30/07/2022 € 498,80 € 473,86

06/08/2022 € 498,80 € 473,86

10/09/2022 € 498,80 € 473,86

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Supplement Single ..................................................................................€ 185,00
Korting kind 0 – 2 jaar ** .............................................................................- 60 %
Korting kind 3 – 12 jaar ** ............................................................................- 30 %

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van on board entertainment, bar, 

toilet, dvd en airco
• 5 x overnachting 
• 5 x ontbijt (koud ontbijtbuffet)
•  5 x diner
• Welkomstdrink

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• Alle middagmalen ter plaatse
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Lokale taxen (€ 1,50 per dag per persoon)
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4 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 (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. 
De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon & promo Disneyland Parijs).
** 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. 
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