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* 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 19/04/22  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. 

Tweetalig begeleide reis
WENEN, ROMANTIEK ZOALS 
IN LANG VERVLOGEN TIJDEN OOSTENRIJK 8 DAGEN

HB1 SCHÖNBRUNN WIEN
We kozen voor een modern maar eenvoudig hotel op slechts 10 minu-
ten van het Schönbrunn Paleis. Alle kamers zijn voorzien van airco, tv 
en een badkamer met regendouche en haardroger.  Het ontbijtbuffet 
wordt geserveerd in de bar op het dak, waar u uiteraard ook ’s avonds 
terecht kan voor een drankje na een indrukwekkende dag.

PROGRAMMA
Dag 1
Afreis om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekhal. Via de autosnelweg 
rijden richting Duitsland, avondmaal en overnachting in de omgeving 
van Nürnberg.
Dag 2
We bereiken onze vakantiebestemming in de namiddag, waarna we 
intrek nemen in ons hotel.  
Dag 7
In de namiddag rijden we terug richting België. Avondmaal en over-
nachting in de omgeving van Nürnberg.
Dag 8
Na het ontbijt rijden we via de Duitse & Belgische autosnelwegen rich-
ting Menen. Aankomst omstreeks 20.30 u. 

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Volle dag: Op ontdekking in Wenen € 41,00 p.p. 
(Incl. toegangsgelden)
Volle dag: Keizerlijk Wenen € 41,00 p.p. 
(Incl. bezoek Schönbrunn & Kaisersgruft)
Volle dag: Het klooster van Melk en de Wachauvallei € 41,00 p.p. 
(Incl. toegangsgelden)
Halve dag: Heiligenkreuz – Mayerling – Baden. € 29,00 p.p. 
(Incl. toegangsgelden)
Avond: Walzer und Operettenkonzert € 59,00 p.p.

De prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen

DAGREIS MET 
OVERNACHTING ONDERWEG

VANAF € 664,90  PER PERSOON 
OP BASIS VAN KAMER & ONTBIJT

Prijs per persoon - 8 dagen - Kamer & ontbijt

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

12/06/2022 € 699,90 € 664,90

25/08/2022 € 699,90 € 664,90

29/09/2022 € 699,90 € 664,90

SUPPLEMENTEN
Single ............................................................................................................€ 184,00
Half pension ........................................................................................€ 118,00 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van bar, toilet, dvd en airco
• Gespecialiseerde Herman & Vandamme-reisleider
• 7 x overnachting in een uitstekend driesterrenhotel in tweepersoonskamer met 

bad of douche en toilet
• 7 x ontbijt
• 2 x diner in de heen- en terugreis
• Lokale verblijfstaksen

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Met bezoek aan Wenen - Melk – Wachauvallei – Mayerling & Baden

Nieuw!




