OP VERKENNING
IN NOORD-POLEN

Tweetalig begeleide RONDreis
11 DAGEN

POLEN

MET BEZOEK AAN POZNAN, GNIEZNO, TORUN, WARSCHAU, WILANOW,
LAZIENKI, MIKOLAJKI, WOLFSSCHANZE, MALBORK, GDANSK, GDYNIA & SOPOT
Inclusief:
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet,
dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Ervaren tweetalige Herman & Vandamme specialist
✓ 10 x ontbijt
✓ 10x overnachting in drie tot viersterrenhotels
✓ 10x diner in het hotel

Prijs per persoon - 11 dagen - Half pension
Vertrekdata

Prijs p.p.
na 19/04/’22

Prijs p.p.
voor 19/04/’22

09/06/2022

€ 1224,40

€ 1163,18

01/09/2022

€ 1156,60

€ 1098,77

SUPPLEMENTEN

Single............................................................................................................ € 298,00
In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis
• Alle dranken
• Lokale taksen
• Programma en excursies
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,00 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en
appreciatie

Valuta		
		
Grensformaliteiten
		

Poolse Zloty € 1 = 4,2 PLN
Wij raden u aan deze ter plaatse te wisselen
Een geldige identiteitskaart.
Ook verplicht voor kinderen (Kids-ID)

5%

VROEGBOEK
KORTING

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
t.e.m.ter
19/04/2022*
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen
plaatse
• Alle dranken
• Lokale taxen
• Programma met excursiepakket
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en
appreciatie
Munteenheid ter plaatse
Grensformaliteiten
Klimaat
Taal
Zeker in acht nemen

Poolse Zloty (€ 1 = 4,26 PLN). Wij adviseren u om
deze ter plaatse te wisselen en een kredietkaart mee
te nemen.
Een geldige identiteitskaart volstaat
(geldig tot 6 maanden na retour)
Gem. max. temperatuur April 18 °C & Augustus 25 ° C
Pools maar voor toeristen vooral Engels of Duits
Degelijke wandelschoenen. We achten de reis moeilijk
haalbaar per rolstoel of voor mensen die slecht ter
been zijn.

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 11/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 11/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken.
De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).

62

BROCHURE ZOMER 2022

meer info: +32(0)56 41 11 11 of www.hervan.be

