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JAAR

CORSICA,BETOVEREND MOOI

INCLUSIEF:
✔	 Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van   
 bar, toilet, dvd on board entertainment systeem  
 en airco
✔	 Professionele begeleiding van een ervaren 
 Herman & Vandamme gids
✔	 1x Overnachting in kajuit op de cruiseferry tussen  
 Marseille & Ajaccio, op basis van een 
 tweepersoonskajuit met douche en toilet
✔	 7x Overnachting in een driesterrenhotels in 
 tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
✔	 1x Overnachting in kajuit op de cruiseferry tussen  
 Ajaccio & Marseille, op basis van een 
 tweepersoonskajuit met douche en toilet
✔	 9x Uitgebreid ontbijt 
✔	 9x Avondmaal incl. wijn (behalve op de boot) 

 Vertrekdata
Prijs p.p. 

voor 
23/04/’23

Prijs p.p.
na 

23/04/’23

10/06/’23 € 1657,18 € 1744,40 

01/09/’23 € 1583,27 € 1666,60 

In de prijs is niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis en de middagmalen ter plaatse 
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden (+/- € 100,00 per persoon)
• Reis-en annuleringsverzekering VAB (€ 4,25 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

10 dagen – Halfpension

Valuta Euro
Grensformaliteiten Een geldige identiteitskaart volstaat 
 (Geldig tot 6 maanden na retour)
Klimaat Gem. max. temperatuur 
 juni 23°C & september 24°C
 Gem. min. temperatuur 
 juni 14°C & september 15°C
Taal Frans
Zeker meenemen Degelijke wandelschoenen

Corsica is een van de weinige plekken op aarde met karak-
ter. Met een krachtige persoonlijkheid, die door de tijd noch 
door de mensen kan worden aangetast. Corsica is één van 
de mooiste plekjes ter wereld. Het maakt zijn benaming 
“Eiland van Schoonheid” ten volle waar. Het eiland ligt ter 
hoogte van Toscane op 83km van de Italiaanse kust en 
170km ten zuiden van de Franse Riviera. 

Single supplement € 388,00

* 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). 

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 23/04/2023*
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Speciaal voor alle 

Herman & Vandamme klanten: 

INCL. WIJN BIJ DE AVONDMALEN 

(NIET OP DE BOOT)

TIP:VOORZIE EEN 

APARTE BAGAGE 

VOOR OP DE FERRY


