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Tweetalig begeleide reisALL-IN MOEZEL ZORGELOOS GENIETEN
DUITSLAND 5 DAGEN

ENJOYHOTEL WEINHOTEL VELDENZ 
Verscholen tussen de wijngaarden vinden we het Weinhotel Veldenz. 
Sinds kort wordt het hotel succesvol uitgebaat door de Enjoy keten 
waar sfeer en kwaliteit hoog aangeschreven staan. Het is een tradi-
tioneel hotel met 30-tal kamers voorzien van douche en toilet. U ge-
niet in het restaurant van ontbijtbuffet, warme lunch en een uitstek-
end driegangendiner, relaxen kan in de zithoek met tv met Belgische 
zenders, gratis WiFi of geniet van een lekker drankje in de bar-lounge 
of wijnkelder. Wie niet mee gaat op excursie kan een fiets huren in het 
hotel of één van de vele wandelingen maken.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Veldenz & Huifkarrentocht met wijndegustatie € 15,00 p.p.
Bernkastel-Keus, Zell & Cohem € 29,00 p.p. 
(Incl. boottocht)
Trier, de oudste stad van Duitsland  € 25,00 p.p. 
& de Romische Weinstrasse
Koblenz, Ehrenbreitstein & Winningen € 25,00 p.p. 
(incl. wijndegustatie)

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 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. 

Prijs per persoon - 5 dagen - Volpension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

20/04/2022 € 488,80 € 464,36

10/05 – 23/06 – 13/07 – 14/08 - 27/09 – 
21/10/2022

€ 509,90 € 484,40

30/11/2022 Kerst € 419,95 € 398,95

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  Niet beschreven lunchen en dranken
•  Uitstappen en toegangsgelden
•  Reis-en annuleringverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting  

van uw waardering en appreciatie

geen single

supplement !

Inclusief:
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet,  
     dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman &  
     Vandamme – gids.
✓ Verwelkoming in het hotel met een warme lunch
✓ 4x Overnachting in Weinhotel Veldenz
✓ 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, fries- en vruchtendranken, jenevers &  
     Apfelkorn
✓ Elke avond animatie met o.a. live muziek, dorpswandeling  
     en wijnproeverij
✓ Stadsbezoek Luxemburg

5%
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