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Duitsland
5 DAGEN

Nederland
5 DAGENALL-IN SAUERLAND ZORGELOOS GENIETEN ALL-IN ZUID-LIMBURG ZORGELOOS GENIETEN

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Soest € 19,00

Willingen & Winterberg € 54,00

Olpe & de Biggesee € 15,00

Balve, Altena & Attendorn € 49,00

Keulen INCLUSIEF

Prijs per persoon - 5 dagen -  Vol  pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

02/05 - 05/07 – 10/08 – 27/09/’21 € 494,40 € 469,68

Prijs per persoon - 5 dagen -  Vol  pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

02/05 – 21/07 – 30/08 – 13/10/’21 € 544,40 € 517,18

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  Niet beschreven lunchen en dranken
•  Uitstappen en toegangsgelden (± € 137 per persoon)
•  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

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  Niet beschreven lunchen en dranken
•  Uitstappen 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). ** 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. 

• * 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). ** 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 Tweetalig begeleide reis

Ons hotel:   

Enjoyhotel Alpin
Het hotel ligt in het plaatsje Grafschaft, midden in een bosrijk gebied ge-
legen in de driehoek, Schmallenberg, Winterberg en Bilstein en ademt een 
landelijke sfeer.  Alpin Hotel is een sfeervol multifunctioneel hotel met alles 
onder één dak en beschikt over 116 kamers, allen met douche/bad, toilet, 
TV en een zitje. Bijna alle kamers zijn per lift bereikbaar. In restaurant “Bel 
Etage” wordt u tijdens uw verblijf verwend met een dagelijks uitgebreid 
„Enjoy“ ontbijtbuffet, warme lunch en een afwisselend  Culinair Diner-
buffet. In ons grand-cafe-lounge Hubertusstube vind u veel gezelligheid 
en leuke thema-avonden met onder andere live muziek. ’s-Avonds is er 
regelmatig vertier en entertainment. Als gast van ons Hotel kunt u gratis 
gebruik maken van ons eigen zwembad en diverse sauna’s. Kortom ge-
nieten geblazen.

Ons hotel:   

Enjoyhotel Riche
Hotel Riche telt 55 hotelkamers en bestaat uit 3 aaneengeschakelde his-
torische stadspanden. Kom bij na een dag rondslenteren in Valkenburg. 
Fris je op voor een gezellig avondje. Plof neer op het bed met een goed 
boek. Geniet van een warme bad/douche of droom nog even verder over 
Valkenburg.  ‘s Avonds verwennen wij u met een uitgeserveerd driegangen 
keuzediner met saladebuffet. Om de avond af te sluiten hebben wij een 
wisselend avondprogramma met een ontspannen avondwandeling, een 
Bingo, Oud-Hollandse spellen en een muziekavond.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

NIEUW! NIEUW!

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Tongeren en bezoek aan Belgisch Wijnkasteel Genoels-Elderen Inclusief

Valkenburg & de Romeinse Catacomben € 28,00

Aachen € 21,00

Maastricht (Incl. Boottocht) € 33,00

Luik Inclusief

geen single
supplement !

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet, dvd, on board 
     entertainment systeem en airco
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
✓ Verwelkoming met koffie en gebak
✓ 4x Overnachting in Enjoyhotel Alpin
✓ 4x Ontbijtbuffet
✓ 4x Warme lunch of lunchpakket 
✓ 3x Uitstekend driegangen keuzemenu
✓ 1x Uitstekend Dinerbuffet
✓ Gratis koffie- & theecorner
✓ Dagelijks alle drankjes van 17 – 24.00 u. inbegrepen: Bieren, wijnen, 
     fris- en vruchtendranken, jenevers & Apfelkorn
✓ Elke avond animatie met o.a. live muziek, dorpswandeling en wijnproeverij
✓ Stadsbezoek Keulen

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Vol pension & dagelijks 
alle drankjes van 

17 – 24.00 u. inbegrepen: 
Bieren, wijnen, fris- en 

vruchtendranken, jenevers 
& Apfelkorn

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet, dvd, on board 
     entertainment systeem en airco
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
✓ Stadsbezoek Tongeren
✓ Bezoek aan het Wijnkasteel Genoels-Elderen & Wijndegustatie (3 proefglazen)
✓ Verwelkoming in het hotel met koffie & gebak
✓ 4x Overnachting in Enjoy hotel Riche
✓ 4x Ontbijtbuffet
✓ 4x Warme lunch of lunchpakket 
✓ 4x Uitstekend driegangen keuzemenu met saladebuffet
✓ Gratis koffie- & theecorner
✓ Dagelijks alle drankjes van 17 – 24.00 u. inbegrepen: Streekbieren, wijnen, 
     fris- en vruchtendranken, jenever
✓ Elke avond animatie met o.a. live muziek, dorpswandeling …
✓ Gratis entree zwembad Polfermolen & Holland Casino
✓ Stadsbezoek Luik geen single

supplement !

Vol pension & dagelijks 
alle drankjes van 

17 – 24.00 u. inbegrepen: 
Bieren, wijnen, fris- en 

vruchtendranken, jenevers 
& Apfelkorn


