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MET BEZOEK AAN ZAGREB, SARAJEVO, MOSTAR, BLAGAJ,  
NEUM, DUBROVNIK, SPLIT, SIBENIK, PLITVICE, …

* Prijzen geldig tot en met 19/04/2022 ** 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. *** in dezelfde kamer met 1 volwassene

Tweetalig begeleide reis
SLOVENIË 10 DAGEN

DE SLOVEENSE RIVIERA,  
PORTOROZ

HISTRION **** 
Hotel Histrion ligt op een exclusieve plek aan het strand tussen de 
historische steden Portorož en Piran. Het beschikt over een eigen wa-
terpark, binnen- buitenbaden en een spa- en wellnesscentrum waar 
u kunt genieten van een sauna, een hot tub en diverse massages en 
schoonheidsbehandelingen. Alle kamers van Hotel Histrion zijn voor-
zien van airco en beschikken over een eigen balkon met uitzicht op de 
Adriatische Zee of op de lagune met haar unieke kleine haven. Alle ac-
commodaties zijn ook uitgerust met tv, een minibar en een huurkluis-
je. De eigen badkamers bieden een bad of douche, een haardroger en 
gratis toiletartikelen. Een buffetrestaurant biedt een gevarieerd aan-
bod aan lokale en internationale gerechten. In het hotelcomplex vindt 
u ook een speeltuin, een cadeauwinkel en een excursiebalie. Het hotel 
heeft een casino waar u talloze spellen kunt spelen en kunt genieten 
van een prachtig uitzicht op de Adriatische Zee.

PROGRAMMA
Dag 1
• juli & augustus Vertrek om 10.00 u. met nachtreis. Royal Class be-

schikbaar.
• Voor- & najaar Vertrek om 06.30 u. met overnachting in Zwitserland 

(aparte bagage voorzien)
Dag 2 
• juli & augustus Aankomst voorzien tijdens de voormiddag
• Voor- & najaar Aankomst voorzien tijdens de namiddag
Dag 9
• juli & augustus Vertrek uit Portoroz omstreeks 13.00 u met nacht-

reis. Royal Class beschikbaar
• Voor- & najaar Vertrek in de namiddag, overnachting in Zwitserland 

(aparte bagage voorzien)
Dag 10 
• juli & augustus Aankomst voorzien in de centrale vertrekhal te Menen 

om 10.00 u.
• Voor- & najaar Aankomst voorzien in de centrale vertrekhal te Menen 

om 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Het meer van Bled & Lublijana, de hoofdstad € 57,00
Lipica, de Lipizaner Paarden Ranch € 59,00
Postojna, magische grotten, babydraakjes en een  € 59,00 
sprookjeskasteel in de rotsen. 
Panoramische cruise langs de Sloveense kustlijn € 48,00
Istrië tour met wijndegustatie € 46,00
Venetië € 76,00

De prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van bar, toilet, dvd en airco
• 7 x overnachting in Histrion, in een tweepersoonskamer met zeezicht en bad of 

douche en toilet.  
• 7 x ontbijtbuffet     
• 7 x dinerbuffet
• Verblijfs- en registratietaks
• Welkomstdrink
• Voor afreizen in mei en oktober met  

overnachting onderweg is zowel in de heen-  
als terugreis een overnachting voorzien  
in een hotel onderweg op basis van halfpension

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

appreciatie

Tip! Voorzie een 
aparte reistas voor 
de  overnachting 

onderweg.

Prijs per persoon - 10 dagen - Half pension

 Vertrekdata Overnachting 
onderweg

Royal
Class

Histrion
****

02/05/2022 JA / € 769,90

02/07/2022 NEE € 20 € 699,90

16/07/2022 NEE € 20 € 759,90

13/08/2022 NEE € 20 € 819,90

17/10/2022 JA / € 754,40

Single JA / € 198,00

Single NEE / € 164,00

KORTINGEN 
Korting 3de volwassene in de kamer ** ...................................................- 10 %
Korting kind 0 – 2 jaar ** ............................................................................ - 85 %
Korting kind 3 – 6 jaar ** ............................................................................ - 45 %
Korting kind 7 – 14 jaar ** ........................................................................... - 25 %

Munteenheid ter plaatse Euro
Grensformaliteiten Een geldige identiteitskaart. Ook verplicht voor kinderen 
 (Kids-ID). Wanneer de identiteitskaart niet kan  
 voorgelegd worden bij vertrek, dan zal uw reis niet 
 kunnen doorgaan.

Aanrader!

DAGREIS MET  
OVERNACHTING ONDERWEG

+5 % voor alle 
reservaties na 

19/04/’22

Alle kamers

met zeezicht!

Nieuw!




