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PHANTASIALAND DUITSLAND 2 DAGEN

H+ HOTEL KÖLN BRÜHL 
Hotel ligt slechts op 2,5 km van Phantasialand en op 20 km van het 
centrum van Keulen. Alle kamers zijn voorzien van een moderne bad-
kamer met douche en haardroger, Wifi en tv. Families kunnen een 
kamer delen met 2 volwassenen en 2 kinderen (-12 jaar) anders kunnen 
3 volwassenen of 2 volwassen en 1 kind van +12 jaar de kamer delen. 
Het hotel beschikt ook over een fitnessruimte, wellness, bar en een 
restaurant die u regionale en internationale gerechten serveert. In de 
zomer kan je genieten van een drankje en een diner op het terras van 
het hotel.

PROGRAMMA

1ste dag
We vertrekken om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekplaats richting 
Brühl. Aankomst in Phantasialand omstreeks 10.30 u., u kan er me-
teen op ontdekkingstocht gaan in het pretpark. In het park krijgt u 
de mogelijkheid tot een facultatief middag- en avondmaal in de vele 
restaurants. Om 19.00 u. brengt de autocar u naar het hotel H+ Hotel 
Köln Brühl voor overnachting.

2de dag
Na het ontbijtbuffet, laden we de bagage in de touringcar. U brengt 
een volledige dag door in Phantasialand zodat u verder de vele attrac-
ties kan ontdekken. Omstreeks 16.00 u. verlaten we het park en rijden 
we huiswaarts. Aankomst voorzien om 20.30 u.

In deze prijzen zijn inbegrepen   
• Vervoer per luxeviersterrenautocar met on board entertainment 

systeem, bar, toilet, dvd en airco. 
• 1x Overnachting in H+ Hotel Köln Brühl  in een standaard kamer met 

bad/ douche & toilet.
• 1x Ontbijtbuffet
• 1 Toegangsticket tot Phatasialand  voor 2 dagen.

In de prijzen zijn niet inbegrepen:
• Lokale taxen 
• De maaltijden tijdens de heen- & terugreis, lunches en diner
• Alle dranken 
• Alle uitstappen, toegangsgelden en openbaar vervoer
• Reis- & annuleringsverzekering (€ 4,00 p.d.p.p – Minimum € 12,50 

per dossier)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw 

waardering en appreciatie.

Prijs 1ste persoon - 2 dagen –  Kamer & ontbijt

Vertrek: 28/05 – 25/06 – 16/07 – 13/08 – 12/11  - 26/11 – 
03/12 – 26/12 – 29/12/2022

Prijs per volwassene: 

€ 199,90
Prijs per kind 3 t.e.m. 11 jaar **

€ 154,40
Prijs per kind 0 t.e.m. 2 jaar **

€ 64,00
Supplement

Single €42,00

***Geen vroegboekkorting of online korting van toepassing

Nieuw!




