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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

Tweetalig begeleide reis
ITALIË 7 DAGENDE MEREN VAN NOORD-ITALIË 

LAGO MAGGIORE, LAGO COMO, LAGO LUGANO & HET ISEOMEER 

Ons hotel te Albavilla :

HOTEL ALBAVILLA ****
Albavilla is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de meren in 
Noord-Italië. Het is een modern viersterrenhotel met panoramisch 
uitzicht over de omliggende bergen. Como ligt op 10 km, het meer op 
13 km en het centrum van het dorp op een 500 m. Het hotel biedt u 
een modern terras, tuin, bar, lift en restaurant. Alle kamers zijn modern 
ingericht en voorzien van airco, tv, gratis WiFi, huurkluisje en badkamer 
met douche, toilet en haardroger. 

PROGRAMMA
Dag 1
Om 06.30 u. vertrekken we richting Lanzo d’Intelvi, via Luxemburg, 
Strasbourg, Bazel, Luzern & St. Gotthardtunnel. ’s Avonds komen we 
aan in ons hotel voor diner & overnachting.
Dag 7
We keren terug huiswaarts na het ontbijt. We volgen dezelfde route 
als tijdens de heenreis. Omstreeks 20.30 u komen we aan in Menen.

UITSTAPPEN:
Lago Maggiore (Inclusief boottocht, Borromeo Paleis  € 46,00 p.p. 
& tuinen en bezoek eilanden)
Lago Iseo € 38,00 p.p.
Lago Lugano € 36,00 p.p.
Lago Como (Inclusief boottocht) € 38,00 p.p.

De prijzen en programma zijn vatbaar voor wijzigingen.

Prijs per persoon - 7 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

09/05 – 11/06 – 09/07 – 07/08 – 03/09/2022 € 599,90 € 569,90

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single supplement ................................................................................... € 154,40
Korting kind 0 – 10 jaar ** ............................................................................- 15 %

REIZEN TIJDENS DE DAG

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van bar, toilet, dvd en airco
• 6 x overnachting in een super viersterrenhotel in een superieure tweepersoonskamer 

met bad of douche en toilet
• 6 x ontbijtbuffet
• 6 x driegangendiner

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Lokale taxen (€ 1,50 p.p.n. te betalen aan de receptie in het hotel, verhoging na 

druk mogelijk)
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken 
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,00 p.d.p.p.)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

VANAF € 569,90  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Super
hotel

5%
VROEGBOEK

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

Alle  

overnachtingen 

in superieure 

kamers




