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Italië
8 DAGENMISANO ADRIATICO

PROGRAMMA
DAG  1 We vertrekken in Menen om 15.00 u. richting Misano, via Luxem-

burg, Metz, Basel, de Gotthard-tunnel door en over de Noord-Itali-
aanse autosnelwegen. We pauzeren regelmatig voor avondmaal of 
koffie.

DAG 2 We komen aan omstreeks 08.00 u. en krijgen de mogelijkheid om te 
ontbijten in ons hotel. Onze gids zal u onze verschillende uitstappen 
voorstellen, waarop u desgewenst kan inschrijven. Onze kamers 
zijn beschikbaar om 12.00 u. We genieten van een vrije namiddag in 
Misano.

DAG 7 We reizen af om 15.00 u. via dezelfde weg als de heenreis. De kamer 
dient vrij gemaakt te worden na het ontbijt, er is mogelijkheid om te 
lunchen in Misano.

DAG 8 Omstreeks 10.30 u. komen we terug aan in Menen, waar onze bus-
jes klaar staan om u terug te brengen naar uw opstapplaats.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

San Marino,  het befaamde dwergstaatje  (halve daguitstap) € 24,00

Ravenna & Cesenatico € 39,50

Urbino, de bakermat van de renaissance € 39,50

Gradara & Mondaino, Kastelen, wijn & kaas proeven € 45,00

De prijzen & programma zijn vatbaar voor wijzigingen.

Ons hotel te Misano Adriatico:   

Hotel  Vanni ***
Het hotel werd opgericht in 1929 en wordt nog steeds gerund door de 
familie Vanni-Torsani. Vanni is een elegant en modern hotel dat volledig 
voorzien is van airco en bevindt zich in een verkeersvrije straat, in het 
hartje van Misano Adriatico en op 200 m van de zee. U geniet hier van alle 
comfort: twee tuinen, ruim en helder restaurant, gezellige hall, ruime bar, 
speeltuin voor de kinderen en gratis toegang tot het zwembadcomplex 
‘Adriapark’ met hydromassage op slechts 400 m van het hotel. Oma Al-
dina ziet er persoonlijk op toe dat elk gerecht wordt bereid volgens de tra-
ditionele keuken van Romagna. Pasta wordt nog gemaakt met de deegrol 
en beetgaar op de dienschotel aan tafel geserveerd. Elke avond is er een 
Nederlandstalig keuzemenu en buffet, met verse, gegrilde of gegratineer-
de groeten en bruscetta, pizza, vleeswaren… Een tweetal keer per week is 
er een thema-avond: bv. degustatie-, gala-, of white-avond. Elke ochtend 
word je in hotel Vanni wakker met de geur van drie soorten huisgemaak-
te taart, croissants, Berlijnse bollen, eieren met spek, verse cappuccino of 
koffie. Het buffet wordt aangevuld met zelfgemaakte confituur, cornflakes, 
yoghurt, vers gesneden fruit, verschillende soorten charcuterie en brood. 
Alle kamers zijn licht, ruim en voorzien van airco, tv, telefoon, huurkluisje, 
automatisch gordijnen die bedienbaar zijn van op bed, balkon, gratis Wi-Fi 
& badkamer met toilet, douche en haardroger.

VANAF € 431,68  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 8 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

10/04/2021  Paasvakantie / € 431,68

08/05/2021  O.H. Hemelvaart € 488,80 € 464.36

12/06/2021 € 488,80 € 464,36

28/08/2021 € 488,80 € 464,36

18/09/2021 € 454,40 € 431,68

SUPPLEMENTEN
Single supplement (tweepersoonskamer) ................................................€ 137,00 p.p.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• 5 x overnachting in een uitstekend driesterrenhotel in tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet.
•  5 x ontbijtbuffet
• 5 x driegangendiner Incl. ¼l wijn & ½ l water.
• Lokale verblijfstaks 

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 (€ 3,60 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 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.

Tweetalig begeleide reis
WARM

AANBEVOLEN

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Het achterland van Emilia-Romagna: Kunst, cultuur & gastronomie

GRATIS
1/2L WATER  
&1/4L WIJN
BIJ HET DINER

Waarom boeken?
✓ Fantastisch huisbereid diner met voorgerechtenbuffet & 
      Nederlandstalig keuzemenu, met 1/4l wijn & water
✓ Supersfeervolle thema-avonden: Romagna-avond, 
      White diner party, dansavonden, karaoke…
✓ Kraakvers ontbijt met huisgemaakte taarten, croissants, 
      broodje, eitjes, yoghurts en lekker fruit. 
✓ Prachtige steden bomvol cultuur en historie
✓ Ruime, moderne en nette kamers

Italië
8 DAGENBLOEMENRIVIERA

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 & Italiaan-
se autosnelwegen.

DAG 2 Aankomst ’s morgens omstreeks 08.00 u. Mogelijkheid om het 
facultatieve 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 om-
streeks 13.30 u. richting België.

DAG 8 Na een halte voor een facultatief ontbijt, komen we aan in België. 
Aankomst in België om 10.00 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Monaco - Monte Carlo  (volle daguitstap) € 42,00

Rapallo - Portofino   (volle daguitstap - boottocht incl.) € 38,00

Nice  (volle daguitstap) € 38,00

Ontdekking van het binnenland: Dolceaqua,  
Rochetta Nervina, Pigna.  (volle daguitstap) 

€ 31,00

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

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 wandeling van een 10-tal 
minuten. Elke 15 minuten vertrekken er lokale bussen vanaf Bobby  Execu-
tive naar plaatsen in het hele kustgebied. Het hotel beschikt over een bar, 
een restaurant met bediening aan tafel, gratis Wi-Fi en een eigen zwem-
bad (open vanaf 01/06 tem 20/09), alsook een privéstrand ‘Gabriella’ op 
750 m van het hotel. Alle kamers zijn voorzien van airco, huurkluisje, tv en 
eigen badkamer.

VANAF € 422,18  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 8 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

15/05/2021 € 444,40 € 422,18

19/06/2021 € 444,40 € 422,18

17/07/2021 € 464,40  € 441,18

24/07/2021 € 464,40  € 441,18

 31/07/2021 € 464,40  € 441,18

11/09/2021 € 444,40 € 422,18

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single supplement ................................................................................................. € 178,00 p.p.
Kind 0 t.e.m. 2 jaar** ...........................................................................................................- 60 %
Kind 3 t.e.m.12 jaar** ..........................................................................................................- 30 %

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, 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 (€ 3,60 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 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. 

Tweetalig begeleide reis
AANRADER

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

COMPAGNIE- 
REIS OP 10/04  
& 18/09/2021


