AANRADER

Tweetalig begeleide reis

ELZAS EN DE ELZASSER-WIJNROUTE
MAAR ANDERS …
Ons hotel te Bonhomme:			

Hotel de la Poste **

+

Dit oergezellige familiehotel zorgt ervoor dat u helemaal tot rust komt. Het
hotel beschikt over 31 kamers, lift, een grote tuin met speeltuin, een terras,
een binnenzwembad, een fitnesszaal, een sauna, een typische Elzasser
bar, een ontbijtruimte met uitgebreid ontbijtbuffet en een ruim restaurant
waar u een heerlijk viergangendiner geserveerd zal krijgen. Alle kamers zijn
voorzien van telefoon, klok, tv en badkamer met douche & toilet.

PROGRAMMA
DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

Na de afreis om 06.30 u. rijden we via de snelwegen in de richting
van Luxemburg en Frankrijk. We komen aan in Colmar, voor een
stadswandeling en facultatieve lunch. In de late namiddag zetten
we koers naar ons hotel. We maken een tussenstop in Kaysersberg.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.
Na het ontbijt bezoeken we het majestueuze kasteel HautKoenigsbourg. Daarna kunnen we niet om een bezoekje aan de
Apenberg, een domein met tientallen soorten apen zonder kooien.
We lunchen in Ribeauvillé, een lieflijk stadje dat zijn historisch patrimonium heeft weten te bewaren. We kunnen de Wijnroute niet
langs zonder wijn te proeven... We maken nog een laatste stop bij
Riquewihr, de “parel van de wijngaarden”. We eindigen de dag in
ons hotel met een heerlijk diner en een goede nachtrust.
We vertrekken na het ontbijt, richting Nitzwiller. We brengen een
bezoek aan het Europees centrum voor de gedeporteerde verzetsstrijders: Struthof. Na de middag bezoeken we Strasbourg:
Straatsburg is niet enkel hoofdstad van Europa en van de Elzas,
maar ook de zevende stad van Frankrijk. We maken een boottocht,
een stadswandeling en genieten van een beetje vrije tijd.
Na het ontbijt vangen we de terugreis aan. In Nancy brengen we
een kort bezoek aan het beroemde ‘Place Stanislas’. Facultatief
middagmaal in Delme. Aankomst om 20.30 u. in de centrale aankomsthal te Menen.

Frankrijk

4 DAGEN

Prijs per persoon - 4 dagen - Half pension

Frankrijk

DE KASTELEN VAN DE LOIRE

4 DAGEN

NIEUW!

Ons hotel:			

Vertrekdata

Prijs per
persoon
na
19/04/’21

Prijs per
persoon
voor
19/04/’21

03/05 - 03/06 - 05/07 - 16/08 - 14/09 - 21/10/2021

€ 324,40

€ 308,18

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN

Kind 0 – 12 jaar **..................................................................................................................- 25 %
Single supplement.................................................................................................... € 79,00 p.p.

5%

Tweetalig begeleide reis

COMPAGNIEREIS OP
21/10/2021

VROEGBOEK
KORTING

Le Grand Hôtel de Tours ****

Het Grand Hotel de Tours, gebouwd in 1927 door architect Maurice Boille
en de internationaal bekende decorateur Pierre Chareau, werd onlangs gerenoveerd in een moderne stijl geïnspireerd door de Art Deco uit de jaren
‘30. Het hotel is bijzonder goed gelegen in het centrum van Tours, vlakbij het station en op 10 minuten wandelen van de historische binnenstad.
Uw hotel biedt u een lobby, lift, bar, airco, gratis WiFI en roomservice tegen
betaling. ’s Morgens wordt u een uitgebreid ontbijtbuffet aangeboden, ’s
avond dineert u in het restaurant aan de voet van het hotel. Elke kamer van
het Le Grand Hotel is voorzien van airco, flatscreen, telefoon, huurkluisje,
gratis WiFi en badkamer met toilet, douche en haardroger.

PROGRAMMA
DAG 1

t.e.m.
19/04/2021*

DAG 2

VANAF € 308,18 PER PERSOON
OP BASIS VAN HALF PENSION

5%

VROEGBOEK
KORTING

DAG 3

De prijzen en programma zijn vatbaar voor wijzigingen.
DAG 4

We vertrekken om 06.30 uur en nemen onmiddellijk de autosnelweg richting Orléans, de stad van Jeanne d’Arc waar we genieten
van de lunch en stadswandeling in de stad van Jeanne d’Arc. Nadien
rijden we verder richting Tours, waar we inchecken in ons hotel. Nadien maken we samen met onze gids een stadswandeling in ‘Vieux
Tours’ het charmante oude centrum van de stad. We dineren in het
restaurant aan de voet van het hotel.
Na het ontbijt brengt de autocar ons naar het kasteel van Chenonceau, een meesterwerk van Franse renaissance. Aansluitend rijden
we naar Amboise (lunch) voor een facultatief bezoek aan het kasteel, één van de fraaiste kastelen van de Touraine. We bezoeken ook
Le Clos Lucé, waar leonardo da Vinci de laatste levensjaren doorbracht. Voor we naar ons hotel gaan, stoppen we bij een lokale wijnboer om de heerlijke Loire wijnen te degusteren.
Ontbijt. Vertrek via Crissay-sur-Manse en Chinon naar de abdij van
Fontevraud, voor een bezoek aan één van de meest bezienswaardige kloostercomplexen van Frankrijk. Verder langs het sprookjeskasteel van Ussé en de middeleeuwse burcht van Langeais naar
het kasteel Azay-le-Rideau. Dit 16de eeuwse kasteel is een van de
sierlijkste kastelen van de Loire. Het werd gebouwd op heipalen in
een bocht van de rivier de Indre. In Villandry vinden we mooie Franse renaissancetuinen. Ze zijn een reconstructie van de kasteeltuinen ten tijde van de bouw in 1532. Avondmaal.
Voor de middag rijden we naar de prachtige stad & kasteel van Blois.
In de namiddag maken we kennis met het prachtige kasteel van
Chambord. Retour richting Menen.

t.e.m.
19/04/2021*

Prijs per persoon - 4 dagen - Half pension

Vertrekdata

Prijs per
persoon
na
19/04/’21

Prijs per
persoon
voor
19/04/’21

08/05/2021

€ 454,40

€ 431,68

28/06/2021

€ 454,40

€ 431,68

16/08/2021

€ 418,80

€ 397,86

04/10/2021

€ 454,40

€ 431,68

SUPPLEMENTEN

Single supplement.................................................................................................... € 99,00 p.p.
In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
• Overnachting in het volledig vernieuwde viersterrenhotel Le Grand Hôtel de Tours in tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
• 3x ontbijt
• 3x avondmaal
• Toeristentax

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
• 3 x overnachting in tweesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
• 3 x ontbijtbuffet
• 3 x avondmaal
In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Excursiepakket met facultatieve toegangsgelden (± € 65 per persoon)
• Reis-en annulatieverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
• De fooi van 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.
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meer info: +32(0)56 41 11 11 of www.hervan.be

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Lunches dag 1 & 2, ontbijt dag 1 en dranken
• Programma en toegangsgelden
• Reis-en annuleringverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
• De fooi van 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 19/04/2021) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2021 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon & promo Disneyland Parijs).

meer info: +32(0)56 41 11 11 of www.hervan.be
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