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Tweetalig begeleide reisBARCELONA SPANJE 8 DAGEN

Ons hotel te Santa Susanna: 
DWO SIRIUS BY CHECKIN **** SUPERIOR

Dwo Sirius by Checkin is een geliefd hotel bij Belgische klanten, en ligt 
op slechts 150 meter van het strand in Santa Susanna. De gezelligste 
terrasjes van Santa Susanna en de leuke winkeltjes liggen op slechts 
50 m van het hotel. De kamers, receptie & het restaurant werden in 
de winter van  18 - 19 volledig gerenoveerd en kregen een moderne en 
frisse look. Bovendien verblijven alle Herman & Vandamme klanten in 
superieure kamers en genieten van gratis water & wijn bij de warme 
maaltijden.

PROGRAMMA
Dag 1
Vertrek vanuit onze centrale vertrekhal om 06.30 u. We rijden over de 
Franse autosnelwegen, er is een halte voorzien voor het ontbijt en het 
middagmaal. We overnachten in de streek van Millau, waar ook het 
diner voorzien is in het restaurant Larzac!
Dag 2 
Na het ontbijt rijden we richting Santa Susanna. We komen aan in Pin-
eda de Mar in de vroege namiddag. In de namiddag is er nog een be-
zoek gepland naar Tossa de Mar. Tijdens de avond is een heerlijk diner 
in buffetvorm voorzien in het hotel.
Dag 7
Na het ontbijt verlaten we de kamers. Na het inladen van de bagage, 
vertrekken we richting Girona. Tijdens de voormiddag pikken we er een 
bezoek aan de stad mee en nemen we er een (facultatieve) lunch. In 
de vroege namiddag trekken we met de autocar richting Millau. We 
dineren en overnachten opnieuw in de streek van Millau.
Dag 8
Na het ontbijt rijden we via de Franse autosnelwegen richting België. 
Er is opnieuw een halte voorzien voor een lunch en een koffiepauze. 
Aankomst voorzien in de centrale hal omstreeks 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Halve dag: Tossa de Mar (Incl. lunch) € 26,00 p.p. 
Namiddag & avond: Panoramische Tour € 52,00 p.p. 
met de verlichte fonteinen
Volle dag: Barrio Gotico € 42,00 p.p.
Volle dag: Gaudi-dag € 42,00 p.p.
Volle dag: Ciutadellapark + Voetbalstadion FC Barcelona € 43,00 p.p.
Halve dag: Girona Gratis

Het programma en prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen.

VANAF € 441,18  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

10/04/2022  PAASVAKANTIE / € 441,18

14/05/2022  PINKSTEREN € 464,40 € 441,18

25/09/2022 € 464,40 € 441,18

29/10/2022  HERFSTVAKANTIE € 464,40 € 441,18

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single Supplement ..........................................................................€ 125,00 p.p.
Korting kind 0 t.e.m. 12 jaar ** ...................................................................- 40 % 

Tip! Voorzie een 
aparte reistas voor 
de  overnachting 

onderweg.

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van bar, toilet, dvd en airco
• 5 x overnachting in een schitterend viersterrenhotel in tweepersoonskamer met 

bad of douche en toilet
• 2 x overnachting onderweg in een correct tweesterrenhotel in tweepersoonska-

mer met bad of douche en toilet
• 7 x ontbijt
• 2 x diner in ons hotel onderweg 
• 5 x diner Inclusief water & wijn in Dwo Sirius by Checkin **** Superior

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Lokale verblijfstaksen (te betalen aan de receptie –  

Behoudens wijzigingen € 1 p.p.n)
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• Alle middagmalen
• 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

* 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).
** 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. 

DAGREIS MET OVERNACHTING ONDERWEG

5%
VROEGBOEK

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

GRATIS
SUPERIEURE KAMER,

WATER &WIJN
BIJ DE WARME
 MAALTIJDEN

! OP DE DATUM VAN 10/04/2022 ZIJN GEEN EXTRA KORTINGEN VAN TOEPASSING




