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Tweetalig begeleide reisALL-IN BALATONMEER HONGARIJE 8 DAGEN

Ons hotel aan het Balatonmeer: 

DANUBIUS HOTEL ANNABELLA ***
Het 3-sterrenhotel Annabella ligt aan de beroemde promenade aan 
het Balatonmeer. Het biedt een privéstrand, binnen- en buitenzwem-
baden en een panoramisch uitzicht op het meer en het dorp Tihany. 
Alle kamers in hotel Annabella beschikken over airco, tv en een balkon 
met prachtig uitzicht. In het restaurant van Hotel Annabella Beach Re-
sort worden internationale gerechten en Hongaarse specialiteiten en 
bijzondere wijnen van regionale wijnboeren geserveerd.

Nieuw!

Prijs per persoon - 8 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

Single
supplement

14/05/2022 € 864,40 € 821,18 € 229,00

12/06/2022 € 894,40 € 849,68 € 249,00

04/07/2022 € 944,40 € 897,18 € 279,00

24/09/2022 € 864,40 € 821,18 € 229,00

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Dranken en maaltijden die niet op het programma werden vermeld.
•  Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

* 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 & promo Disneyland Parijs).

Inclusief:
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet,  
     dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Ervaren Herman & Vandamme Chauffeur
✓ Ervaren Herman & Vandamme Gids
✓ 2x Overnachting in een etappe hotel in de omgeving  
    van Nuremberg tijdens de heen- & terugreis
✓ 5x Overnachting in Hotel Annabella **** in Balatonfüred
✓ 7x Ontbijt 
✓ 7x Diner
✓ 1x Daguitstap rond het Balatonmeer 
✓ 1x Spectaculaire Puszta Party met folkloristische show,  
    lunch, wijn, water & koffie
✓ 1x Daguitstap Budapest met bezoek aan de  
    Budapest Markthal Incl. Degustatie
✓ 1x Daguitstap Veszprem & Herend Incl. bezoek aan de  
    porselein fabriek van Herend met kopje koffie
✓ 1x Bezoek aan een lokaal wijndomein per jeep  
    incl. Degustatie met hapjes
✓ Toeristentax

DAGREIS MET OVERNACHTING ONDERWEG

5%
VROEGBOEK

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

Tip! Voorzie een 
aparte reistas voor 
de  overnachting 

onderweg.




