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JAAR

COSTA VERDE – PORTO – POVOA DE VARZIM
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OVERNACHTING ONDERWEG

PROGRAMMA
Dag 1 Afreis om 06.30u uit onze centrale vertrekplaats. Deze 

reis gaat via de Franse autosnelwegen waarlangs we 
een halte houden voor een facultatief ontbijt en mid-
dagmaal. In het grensgebied van Frankrijk en Spanje 
stoppen we voor avondmaal en overnachting.

Dag 2 Na het ontbijt vertrekken we langs de Spaanse auto-
wegen via Vitoria, Burgos, Benavente, Verin en Ourense. 
Er wordt gestopt voor een facultatief middagmaal. Aan-
komst voorzien rond 19.00u.

Dag 9 Na het ontbijt keren we terug huiswaarts via dezelfde 
weg als de heenreis. Onderweg stoppen we voor een fa-
cultatief middagmaal. We houden halt voor een avond-
maal en overnachting.

Dag 10 Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts en wordt een 
halte gehouden voor een facultatief middagmaal. Aan-
komst in onze centrale aankomsthal om 20.30u.

Uw hotel is gelegen aan het strand van Povoa de Varzim. 
Axis Vermar biedt u comfortabele kamers voorzien van air-
co, satelliet-tv, minibar, kluis en directe telefoonlijn met 
mogelijkheid om modem aan te sluiten. Het hotel is gele-
gen aan de Passeio Alegre en aan het voornaamste com-
merciële centrum. Het restaurant serveert elke avond een 
gevarieerd buffet met verscheidene salades, vis, vlees en 
desserts. Huiswijn, water en koffie zijn inclusief. In de bar is 
er op vrijdag en zaterdag een dansavond met liveband. Na 
de uitstappen kan iedereen relaxen in het binnen- of bui-
tenzwembad, een balletje slaan op het tenniscourt, room-
service bestellen of nagenieten bij een drankje.

HOTEL AXIS VERMAR ****

Ons hotel te Povóa de Varzim:

Facultatieve uitstappen:

Volle dag: Porto  ............................................................................. € 28,00 p.p.

Volle dag: Guimarães – Bom Jezus ......................................... € 33,00 p.p.

Volle dag: Viana – Ponte de Lima – Ponte da Barca ........ € 33,00 p.p.

Halve dag: Barcelhos (markt) .....................................................€ 19,50 p.p.

Volle dag: Aveiro – Buçaco – Costa Nova ............................. € 36,00 p.p.

Volle dag: Fátima + Coimbra ..................................................... € 38,00 p.p.

De prijzen van de excursies zijn voor wijziging vatbaar.

GRATIS
WATER & WIJN
BIJ AVONDMALEN
 IN AXIS VERMAR

 ****

TIP:
VOORZIE EEN 

APARTE BAGAGE 

VOOR DE 
TUSSEN-
OVERNACHTING

Vanaf € 759,90 per persoon op basis van 
halfpension voor 10 dagen

10 dagen - Halfpension 

 Vertrekdata
Prijs p.p. 

voor 
23/04/’23

Prijs p.p.
na 

23/04/’23

26/05/’23 € 759,90 € 799,90

22/06/’23 € 759,90 € 799,90

27/08/’23 € 759,90 € 799,90

18/09/’23 € 759,90 € 799,90

21/10/’23 € 759,90 € 799,90

Single supplement € 229,00
Korting 3de volwassene in de kamer ** -5%
Korting kind 0 – 12 jaar ** -50%
 
 
In de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van on board entertainment 

systeem, bar, toilet, dvd en airco
• Verblijf (7 nachten) in een uitstekend viersterrenhotel in tweepersoonskamer 

met bad of douche en toilet
• Overnachting tijdens de heen-  en terugreis in tweepersoonskamer  

met bad of douche en toilet
• 9x Ontbijt
• 9x Diner
• Lokale tax
• 7x Water & wijn aan tafel bij het diner te Povoa Varzim
• 1x Folkloreshow

In de prijs is niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken (behalve water & wijn aan tafel bij het diner te Povoa de Varzim)
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,25 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering 

en appreciatie

TOPPER! 
FOLKLORE AVOND 
IN HET HOTEL

INCLUSIEF

5%
VROEGBOEK

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

* 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 & promo Disneyland Parijs).

** 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. 


