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

toilet, dvd & airco
• 5 – 6 – 9 – 14 hotelovernachtingen bij een reis van 8 – 9 – 12 – 17 dagen op basis van de 

basisformule van het hotel.

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  Lokale tax
•  Alle maaltijden tijdens de heen- en terugreis
•  Alle dranken (tenzij anders vermeld, zoals bij water & wijn bij de maaltijden of all inclusive)
•  Facultatieve toegangsgelden & uitstappen
•  Reis- en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering & appreciatie

Mededeling betreffende de reizen met 
bestemming Costa Brava & Dorada

Vanaf 1/11/2012 legt de Catalaanse regering een nieuwe toeristen tax op!

Deze moeten aan de receptie in het hotel betaald worden.

Voor 3* hotels: € 0,50 per dag per persoon
(gelimiteerd tot 7 nachten en 2 personen per kamer)

Voor 4* hotels: € 1,00 per dag per persoon 
(gelimiteerd tot 7 nachten en 2 personen per kamer)

PROGRAMMA
DAG 1 Afreis om 15.00 u. vanuit onze centrale vertrekplaats. De reis 

gaat over  de Reims / Parijs, waar een halte is voorzien met 
mogelijkheid tot avondmaal(facultatief). ‘s Avonds heeft u 
een film aan boord van de autocar. Nachtrit over de Franse 
autosnelwegen richting Dijon – Lyon.

DAG 2 ‘s Morgens omstreeks 08.00 u. bereiken wij de vakantie-
bestemmingen. In het hotel heeft u de mogelijkheid een fac-
ultatief ontbijt te nemen. Vrije voormiddag. Onze kamers in 
het hotel zijn beschikbaar vanaf 12.00 u.

DAG 7/8/11/16 Na het ontbijt verlaten wij de kamers omstreeks 09.00 u. 
Facultatief middagmaal in uw vakantiebestemming en om-
streeks 16.00 u. vertrekken wij richting België. Er is een halte 
voorzien in Frankrijk voor het avondmaal (facultatief). Teru-
greis via dezelfde weg als de heenreis.

Dag 8/9/12/17 Ontbijt, aankomst te Menen voorzien omstreeks 10.30 u.

Lloret de Mar
Deze populaire badstad verwent jong en oud met zijn goudkleurige stranden, 
gezellige terrasjes, typische Spaanse winkelstraatjes, ontelbare sportmoge-
lijkheden ... Tijdens de drukke zomermaanden juli & augustus wordt Lloret 
vooral bezocht door jongeren om te proeven van het bruisende uitgaansleven. 
De resorts & hotels die zich voornamelijk richten op families, liggen buiten het 
centrum en hebben ’s nachts weinig last van het feestgedruis. In het voor- & 
najaar is Lloret de Mar een aangename badstad met veel terrasjes, winkeltjes, 
restaurantjes, tapasbars enz. die lang in het seizoen open blijven.

Tossa de Mar 
Tossa de Mar is een gezellige badplaats gelegen aan een mooie baai met een 
groen achterland. Tossa de Mar is een minder drukke badplaats dan bijvoor-
beeld Lloret de Mar, maar gelukkig niet minder populair! De oude, ommuurde 
stadskern met authentieke bebouwing en leuke steegjes is zeker een be-
zoekje waard. Door het brede strand en de gemoedelijke sfeer is deze plaats 
zeer populair bij gezinnen met kinderen.

Calella 
Voor veel mensen geldt Calella als een perfecte uitvalsbasis om niet alleen te 
genieten van zon, zee en strand maar ook om eens het echte Catalaanse ge-
voel op te snuiven! Calella heeft een prachtig strand bezaaid met frisse dou-
ches en hippe strandbars !

Malgrat de Mar / Santa Susana
Malgrat de Mar & Santa Susana liggen zij aan zij aan de Costa Del Maresme. In 
deze badstadjes kan je nog steeds de Catalaanse dorpskern bewonderen. Je 
vindt hier verschillende boetiekjes en gezellige terrasjes waar je kunt genieten 
van een verse sangria. Beide stadjes hebben een eerder rustig karakter, ideaal 
voor familievakanties.  Malgrat de Mar heeft een rechtstreekse treinverbinding 
met Barcelona. Er zijn enkele discotheken, maar niet zoals in Lloret de Mar.

Pineda de Mar
Pineda De Mar, een schilderachtig stadje, langs een gouden strand. Het is een 
oase van rust maar verveling is er uit den boze met de winkeltjes, vele restau-
rantjes, knusse terrasjes, ... Pineda de Mar raden wij aan voor rustzoekers of 
families met jonge kinderen. 

MOGELIJKE EXCURSIES Te reserveren bij uw host(ess) ter plaatse

Barcelona met verschillende programma’s, Montserrat, Rupit & Besalu,  
El Mundo del Dali, Jeepsafari’s, Waterworld, Marineland, Port Aventura, Castillo 
Medieval, Camprodon-set-cases …

ONTDEK NOG 
MEER HOTELS 

EN PROMO’S OP 
WWW.HERVAN.BE

COSTA BRAVA LLORET DE MAR - TOSSA DE MAR - CALELLA

COSTA BARCELONA
Spanje

8/9/12/17 DAGEN
PINEDA DE MAR - SANTA SUSANA  
MALGRAT DE MAR

Hostess
ter plaatse

Royal class

(mits su
pplement)

 Vertrekdata  Aantal 
dagen Prijs 1ste pers.

24/04 – 27/04 – 29/04 – 01/05 – 04/05 – 06/05 – 
08/05- 11/05 – 13/05 – 15/05 – 18/05 –
20/05 – 22/05 – 25/05  - 27/05

8 € 524,40

29/05 – 01/06 – 04/06 – 06/06 – 09/06 – 11/06 -  14/06 8 € 544,40

16/06 8 € 568,80

19/06 – 21/06 – 24/06 8 € 598,80

26/06 8 € 624,40

29/06 8 € 664,40

01/07 8 € 694,40

04/07 – 06/07 8 € 717,70

09/07 – 11/07 – 13/07 – 15/07 9 € 824,40

17/07 – 19/07 – 21/07 – 23/07 – 25/07 – 27/07 9 € 899,90

29/07 8 € 964,40

31/07 – 02/08 – 05/08 – 07/08 – 10/08 – 12/08 – 15/08 8 € 869,90

17/08 8 € 844,40

20/08 – 22/08 – 25/08 8 € 774,40

27/08 8 € 714,40

30/08 8 € 644,40

01/09 – 03/09 – 05/09 – 07/09 – 09/09 – 11/09 9 € 768,80

13/09 – 15/09 – 17/09 – 19/09 – 21/09 – 23/09 – 25/09 9 € 698,80

27/09 – 29/09 – 01/10 – 03/10 – 05/10 – 09/10 – 11/10 
– 15/10 9 € 598,80

30/10/2021 Herfstvakantie 9 € 588,80

07/10 – 16/10 – 20/10 – 25/10 12 € 744,40

23/04 – 30/04 – 07/05 17 € 1044,40

14/05 17 € 1099,90

21/05 – 28/05 – 02/06 17 € 1144,40

09/06 17 € 1394,40

23/06 17 € 1594,40

07/07 17 € 1798,80

21/07 17 € 2084,40

04/08 17 € 1664,40

18/08 17 € 1394,40

01/09 17 € 1364,40

08/09 17 € 1298,80

15/09 17 € 1188,80

22/09 – 29/09 – 06/10 – 13/10 17 € 1064,40

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Royal Class ................................................................................................................................... € 20
Single .......................................................................................................................................... - 30 %
3de volwassene in kamer** ...............................................................................................- 55 %
Kind 0 – 1 jaar ** .................................................................................................................... - 80 %
Kind 2 – 12 jaar ** ................................................................................................................. - 80 %
Kind 2 – 12 jaar ** (Juli & Augustus) .............................................................................- 70 %
2de kind 2 – 12 jaar **............................................................................................................- 70 %

**In dezelfde kamer met 2 volwassenen

SURPRISE 
HOTELS 

****

Costa Brava
Costa Barcelona

Met deze formule boek je een viersterrenhotel op basis van 
All Inclusive aan een supervoordelige prijs! Drie dagen voor je 
vertrek ontvang je jouw voucher met de naam van jouw ho-
tel & exacte locatie.  Het gaat om eenvoudige maar degelijke 
hotels met een ligging van 0 tot 500 m van het strand en bes-
chikken over zwembad, buffetrestaurant, animatie & airco in 
de kamer van juni t.e.m. September. De  hotels liggen in Llo-
ret, Malgrat, Pineda, Calella, Tossa, Santa Susanna… U kan niet 
kiezen in welke stad je verblijft, noch enige voorkeur opgeven.

€ 1,00
 

VOOR DE

2DE PERSOON

ALL
INCLUSIVE


