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Tweetalig begeleide reisVERRASSEND ZUID-BOHEMEN TSJECHIË 8 DAGEN

Ons hotel te České Budějovice: 
CLARION CONGRES HOTEL ****
Dit pas gerenoveerde hotel is ideaal gelegen in het hart van České 
Budějovice. Geniet van een prachtig panoramisch uitzicht op de stad 
vanuit de bovenste verdiepingen van dit viersterrenhotel. In het ge-
renoveerde New Wave restaurant en de ruime Lobby Bar kan u proe-
ven van de Tsjechische specialiteiten en andere internationale gerech-
ten. De ruime en eenvoudig ingerichte kamers zijn steeds uitgerust 
met airco, telefoon, satelliet TV, huurkluisje en badkamer met bad/
douche, toilet en haardroger.

PROGRAMMA
Dag 1
Afreis om 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekhal. De reis gaat via de 
Duitse autosnelwegen richting Würzburg, waar we overnachten en di-
neren.
Dag 8 
Na een vroeg ontbijt vertrekken we richting België. We nemen dezelfde 
reisroute als de heenreis, en na verschillende pauzes, komen we aan 
omstreeks 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Cesky Krumlov met bezoek aan het kasteel,   € 49,00 p.p. 
lunch en boottocht op het meer van Lipno
Hluboká nad Vltavou, met bezoek aan het kasteel,  € 49,00 p.p. 
rondrit per treintje & lunch
Tabor & Trebon (Incl.lunch) € 44,00 p.p.
Landstejn, Dacice, Nova Rise, Telc & Jindřichův Hradec € 49,00 p.p.

De prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen VANAF € 664,91  PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION

Prijs per persoon - 8 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

12/06 – 11/09/22 € 699,90 € 664,91

SUPPLEMENTEN
Single ............................................................................................................ € 169,00

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’22  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van toepas-
sing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).

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

toilet, dvd en airco
• Gespecialiseerde Herman & Vandamme gids
• 1x overnachting in Hotel Strauss *** Würzburg
• 5x overnachting in Clarion Congress Hotel **** České Budějovice
• 1x overnachting in Hotel Dreifluessehof **** Passau
• 7x ontbijt
• 7x diner
• Toeristenbelasting

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 (€ 4,00 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

WAAROM BOEKEN?
1. Verrassend mooi

2. Begeleid door een topgids

5%
VROEGBOEK

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

REIZEN TIJDENS DE DAG

Tip! Voorzie een 
aparte reistas voor 
de  overnachting 

onderweg.




