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Tweetalig begeleide RONDreisMAGISCH CORNWALL GROOT-BRITTANNIË 8 DAGEN

In het uiterste zuidwesten van Engeland ligt een streek waar palmbo-
men groeien. Een streek waar het in de winter net zo warm is als in Na-
pels. In dat uitzonderlijke klimaat gedijen planten die nergens anders 
in Engeland voorkomen. Er zijn zelfs echte theeplantages. En de tuinen 
zien eruit als paradijsjes.

Inclusief:
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet,  
     dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman &  
    Vandamme – gids.

✓ Verblijf (7 nachten) in goede standaardhotels (voorgestelde 
    hotels kunnen wijzigen) in tweepersoonskamer met bad of  
    douche en toilet. 

✓ 7 x Ontbijt

✓ 7 x Diner 

✓ Herman & Vandamme-gids 

✓ Bezoek aan:
• Windsor Castle
• Stonehenge
• Salisbury Cathedral
• Exeter Cathedral
• Treinrit met de ‘Dartmouth Steam Railway’
• ‘Greenway House’ Het vakantiehuis van Agatha Christie
• Lanhydrock House
• Tintagel, kasteel ruïnes

Prijs per persoon - 8 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

31/05/2022 € 1044,40 € 992,18 

30/06/2022 € 1044,40 € 992,18 

14/08/2022 € 1044,40 € 992,18

SUPPLEMENTEN
Single ........................................................................................................... € 244,40

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden
• Reis-en annuleringsverzekering VAB (€ 4,00 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

Valuta  Euro
Grensformaliteiten Een geldige internationaal reispaspoort  
  (minstens geldig tot 6 maanden na retour)
Klimaat  Juni: max 17°C – Juli & Augustus: max 19°C 
Taal  Engels
Zeker meenemen Stevige wandelschoenen zijn een must 

* 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). 
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Een 

onvergetelijke 

reis!

 Vertrekdata
Prijs p.p. 

na 
19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 

19/04/’22

Supplement
buitenkajuit 

met lage 
bedden p.p.

Supplement
Buitenkajuit
met stapel-
bedden p.p.

Single  
supplement
met binnen-

kajuit

Single  
supplement
met buiten-

kajuit

07/05/2022 € 629,90 € 598,40 € 49,00 € 9,90 € 208,80 € 244,40

03/06/2022 € 654,40 € 621,68 € 69,00 €12,90 € 219,90 € 244,00

10/07/2022 € 707,70 € 672,32 € 69,00 € 14,90 € 249,00 € 294,00

07/08/2022 € 736,60 € 699,77 € 69,00 € 14,90 € 249,90 € 294,00

10/09/2022 € 644,40 € 612,18 € 49,00 € 9,90 € 208,80 € 244,00

Bestseller




