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JAAR

ANDALUSIË
MET BEZOEK AAN MADRID, SEVILLA, CORDOBA, 
RONDA, MALAGA, GRANADA, JAEN

Single supplement € 395,00
 
 

11 dagen - Halfpension 

 Vertrekdata
Prijs p.p. 

voor 
23/04/’23

Prijs p.p.
na 

23/04/’23

18/05/’23 € 1499,86 € 1578,80

30/09/’23 € 1499,86 € 1578,80

In de prijs is niet inbegrepen:
• Lokale taxen
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis, alle middagmalen & dranken
• Facultatieve toegangsgelden
• 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

Munteenheid ter plaatse Euro 
Grensformaliteiten Een geldige identiteitskaart volstaat  
 (geldig tot 6 maanden na retour)
Klimaat Gemiddeld 23°C 
Taal Spaans, maar voor toeristen 
 voornamelijk Engels 
Zeker meenemen Degelijke wandelschoenen. 
 We bezoeken vooral oude 
 middeleeuwse steden met steile 
 kronkelende straten. We achten de reis  
 moeilijk haalbaar voor mensen die
 minder mobiel zijn of slecht te been.

* 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). 
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INCLUSIEF:
✔		 Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van 
 bar, toilet, dvd on board entertainement systeem 
 en airco
✔		 Professionele begeleiding van een ervaren 
 Herman & Vandamme gids
✔		 10x Overnachting in goede drie- & 
 viersterrenhotels in een tweepersoonskamer 
 met bad of douche en toilet
✔		 10x Ontbijt
✔		 10x Diner
✔		 Headset tijdens de volledige reis
✔		 Lokale gidsen bij de rondleiding in Sevilla, Cordo-
ba, Ronda, Malaga, Granada & Jaen
✔		 Toegangsgelden:
  •  Kathedraal Sevilla (Inclusief audio)
  •  Boottocht op de Gualaquivir
  •  Mezquita (Inclusief audio)
  •  Flamenco Show Cordoba (Inclusief drankje)
  •  Stierenarena & Museum Ronda
  • Alhambra

All in 
rondreis!


