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PROGRAMMA
Dag 1 Om 06.30u vertrekken we richting Sainte-Maxime, via 

Reims, Dijon, Lyon. ’s Avonds komen we aan in ons hotel 
voor diner & overnachting.

Dag 8 We keren terug huiswaarts na het ontbijt. We volgen de-
zelfde route als tijdens de heenreis. Omstreeks 20.30u 
komen we aan in Menen.

 Vertrekdata
Prijs p.p. 

voor 
23/04/’23

Prijs p.p.
na 

23/04/’23

29/04/’23 € 844,36 € 888,80

04/06/’23 € 944,68 € 994,40

22/07/’23 € 1044,91 € 1099,90

Single supplement € 124,00

In de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van bar, toilet, dvd en airco
• 7x Overnachting in een driesterrenhotel in een tweepersoonskamer met bad 

of douche en toilet
• 7x Uitgebreid ontbijtbuffet 
• 7x Viergangendiner Incl. rode & rosé wijn 
• Avondanimatie (niet op de eerste dag)
• Verblijfstax

In de prijs is niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken 
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,25 p.d.p.p.)
• 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 23/04/2023) en niet op supplementen.
 In tabel prijs tot en met 23/04/2023 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

CÔTE D’AZUR, SAINTE-MAXIME 

Te Sainte-Maxime, in het hart van de Golf van Saint-Tropez 
aan de Franse Rivièra, verblijft u in het driesterrenhotel Club 
le Capet. Met een ideale ligging in de buurt van de Boulodro-
me du Prince Bertil & Aqualand. Op 700m van de het strand 
is dit de locatie waar u kan genieten van deze oase van rust. 

Het hotel heeft een capaciteit van 90 kamers, voorzien van 
diverse faciliteiten. Waaronder televisie, WIFI, een kluis & 
airconditioning. Een rijkelijk ontbijtbuffet en avondanimatie 
maken dit plaatje af. Kortom voor ieder wat wils en een top-
per voor u en het ganse gezin.

HÔTEL CLUB LE CAPET ***

Ons hotel te Sainte-Maxime:

TWEETALIG BEGELEIDE REIS

REIZEN TIJDENS DE DAG

Vanaf € 844,36 per persoon op basis van 
halfpension voor 8 dagen

INCLUSIEF RODE & 
ROSE WIJN BIJ DE 

VIERGANGENDINERS5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 23/04/2023*

8 dagen - Halfpension 
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Facultatieve uitstappen:

Fréjus (halve dag) .......................................................................... € 24,00 p.p.

Villa Ephrussi de Rothschild ...................................................... € 54,00 p.p.

Eze Village & Nice .......................................................................... € 49,00 p.p.

Vence, Route Napoleon & Saint Tropez ................................ € 49,00 p.p.

Cannes .............................................................................................. € 44,00 p.p.

De prijzen van de excursies zijn voor wijziging vatbaar.


