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* 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. 

Tweetalig begeleide reis
FRANKRIJK 4 DAGEN

Ons hotel te Bonhomme : 

HOTEL DE LA POSTE ** 
Dit oergezellige familiehotel zorgt ervoor dat u helemaal tot rust komt. 
Het hotel beschikt over 31 kamers, lift, een grote tuin met speeltuin, een 
terras, een binnenzwembad, een fitnesszaal, een sauna, een typische 
Elzasser bar, een ontbijtruimte met uitgebreid ontbijtbuffet en een ruim 
restaurant waar u een heerlijk viergangendiner geserveerd zal krijgen. 
Alle kamers zijn voorzien van telefoon, klok, tv en badkamer met douche 
& toilet.

PROGRAMMA
Dag 1
Na de afreis om 06.30 u. rijden we via de snelwegen in de richting 
van Luxemburg en Frankrijk. We komen aan in Colmar, verkennen de 
omgeving met een treintje en nemen een facultatieve lunch. In de late 
namiddag zetten we koers naar ons hotel. We maken een tussenstop 
in Kaysersberg. Avondmaal en overnachting in ons hotel.
Dag 2 
Na het ontbijt bezoeken we het majestueuze kasteel Haut-Koenig-
sbourg. We lunchen in Ribeauvillé (facultatief), een lieflijk stadje dat 
haar historisch patrimonium heeft weten te bewaren. Na wat vrije tijd 
voorzien we een rondrit met het toeristisch treintje.  We kunnen de 
Wijnroute niet langs zonder wijn te proeven...  We maken nog een laat-
ste stop bij Riquewihr, de  “parel van de wijngaarden”. We eindigen de 
dag in ons hotel met een heerlijk diner en een goede nachtrust.
Dag 3 
We vertrekken na het ontbijt, richting Nitzwiller. We brengen een be-
zoek aan het Europees centrum voor de gedeporteerde verzetsstrij-
ders: Struthof. Na de middag bezoeken we Strasbourg: Straatsburg is 
niet enkel hoofdstad van Europa en van de Elzas, maar ook de zevende 
stad van Frankrijk.  We maken een boottocht, een stadswandeling en 
genieten van een beetje vrije tijd.
Dag 4
Na het ontbijt vangen we de terugreis aan. In Nancy brengen we een 
kort bezoek aan het beroemde ‘Place Stanislas’. Facultatief middag-
maal in Nancy. Aankomst om 20.30 u.     
De prijzen en programma zijn vatbaar voor wijzigingen. 

ELZAS EN DE ELZASSER-WIJNROUTE 

MAAR ANDERS … 

Prijs per persoon - 4 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

16/05 – 11/07 – 08/08 – 12/09 – 10/10/2022 € 334,40 € 317,68

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single supplement ..................................................................................... € 79,00
Korting kind 0 – 12 jaar ** ............................................................................- 25 %

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

toilet, dvd en airco
•  Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
•  3 x overnachting in tweesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of douche en 

toilet
•  3 x ontbijtbuffet
•  3 x avondmaal

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
• Excursiepakket met facultatieve toegangsgelden (± € 69 per persoon) 
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Aanrader!




