
36
BROCHURE ZOMER 2021 meer info: +32(0)56 41 11 11 of www.hervan.be meer info: +32(0)56 41 11 11 of www.hervan.be BROCHURE ZOMER 2021

37

Frankrijk
5 DAGEN

Duitsland
5 DAGENALL-IN MOEZEL ZORGELOOS GENIETEN

PROGRAMMA
DAG  1 Vertrek omstreeks 06.30 u. vanuit onze centrale vertrekplaats. 

De reis gaat over Rijsel en Parijs. Halte voorzien met mogelijkheid 
voor een middagmaal. Verder langs de Franse autowegen richting  
Orléans, Tours en Bordeaux, Lourdes. Installatie in het hotel, diner 
& overnachting.

DAG 5 ’s Morgens vroeg verlaten we de kamers en reizen we, na het ont-
bijt, terug naar België. Via Bordeaux, Tours en Orléans. Halte voor-
zien met mogelijkheid tot een facultatief middagmaal. Verder langs 
de snelwegen via Parijs en Rijsel. Aankomst omstreeks 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Dagtrip in de Pyreneeën  € 31,00
met mogelijkheid tot shopping in Spanje. 

Cirque de Gavarnie € 24,00

Prijs excursies vatbaar voor wijziging

FACULTATIEVE UITSTAPPEN                                       Prijs per persoon:  

Veldenz & Huifkarrentocht met wijndegustatie  € 14,00 

Bernkastel-Keus, Traben-Trabach, Zell & Cohem   € 29,00
Incl. boottocht

Trier, de oudste stad van Duitsland &    € 24,00
de Romische Weinstrasse 

Koblenz, Ehrenbreitstein & Winningen   € 24,00
Incl. wijndegustatie

Prijs excursies vatbaar voor wijziging

Prijs per persoon - 5 dagen -  Half pension
Prijs per persoon - 5 dagen -  Vol  pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

03/04 PAASVAKANTIE – 19/04 – 26/04 – 03/05 
– 10/05 – 17/05 – 24/05 – 31/05 – 07/06 – 14/06 – 
21/06 – 28/06 – 05/07 – 12/07/2021

€ 364,40 € 346,18

16/08 – 23/08 – 30/08 – 06/09 – 13/09 – 20/09 – 
27/09/2021 € 378,80 € 359,86

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

24/04/2021 HEMELVAART € 464,40 € 441,18

30/05 – 23/06 – 05/07 – 26/08 – 24/09 – 17/10/21 € 488,80 € 464,36

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Single .....................................................................................................................................€ 138,00
Royal Class ............................................................................................................................€ 20,00
3de volwassene in de kamer ** ....................................................................................... - € 20
Kind 0 – 3 jaar ** ...................................................................................................................- 65 %
Kind 4 – 7 jaar ** ...................................................................................................................- 35 %
Kind 8 – 12 jaar** ..................................................................................................................- 20 %

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar, voorzien van on board entertainment, bar, toilet, dvd en airco
• 4x overnachting in een viersterrenhotel vlak bij de grot van Lourdes in een standaard kamer 

met bad/douche en toilet.
• 4x ontbijtbuffet
• 3x middagmaal
• 4x avondmaal

Opmerking: De lokale taks van € 2,10 p.p.p.n. moet in de receptie van het hotel betaald 
worden bij aankomst.

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  Niet beschreven lunchen en dranken
•  Uitstappen en toegangsgelden
•  Reis-en annuleringverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  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.

• * Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2021) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2021 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. 

Tweetalig begeleide reis Tweetalig begeleide reis

Ons hotel:   

Hôtel Le Méditerranée ****
Le Méditerranée ligt centraal in Lourdes, vlak bij de heiligdommen. Dit mo-
derne hotel ligt aan de oever van de rivier de Gave de Pau. De openba-
re bus stopt voor het hotel en biedt een rechtstreeks verbinding met de 
heiligdommen. In het hotel kan u heerlijk genieten van een aperitief of een 
slaapmutsje aan de bar of tot rust komen met een bakje koffie of thee in 
het salon. Het restaurant serveert u traditionele en authentieke Franse 
gerechten.  De kamers van het hotel beschikken over airco, flat screen tv, 
balkon en badkamer. Alle badkamers beschikken over een bad / douche, 
toilet, haardroger en gratis toiletartikelen. Niet onbelangrijk: het hotel be-
schikt eveneens over meerdere liften, receptie 24/24 u, souvenir winkel 
en gratis Wifi in het hele hotel.

Ons hotel:   

Enjoyhotel Weinhotel Veldenz
Verscholen tussen de wijngaarden vinden we het Weinhotel Veldenz. 
Sinds kort wordt het hotel succesvol uitgebaat door de Enjoy keten waar 
sfeer en kwaliteit hoog aangeschreven staan. Het is een traditioneel hotel 
met een 30 kamers voorzien  van douche en toilet. U geniet in het restau-
rant van ontbijtbuffet, warme lunch en een uitstekend driegangdiner, re-
laxen kan in de zithoek met tv met Belgische zenders, gratis WiFi of geniet 
van een lekker drankje in de bar-lounge of wijnkelder. Wie niet mee gaat 
op excursie kan een fiets huren in het hotel of één van de vele wandelingen 
maken.

AANRADER

REIZEN TIJDENS DE DAG

Sfeer, 
cultuur, 
natuur & 

religie

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

WEEK VAN DE EERSTE VERSCHIJNING
LOURDES & NEVERS

10/02/2021 – 5 dagen  € 374,00 p.p.
Op 11 Februari 1858 verscheen Maria met rozenkrans boven de grot van 
Massabielle voor een 14 jarig meisje “Bernadette Soubirous”. In 1862 werd 
Lourdes een officiële bedevaartsplaats. Op 22-jarige leeftijd verhuisde ze 
naar Nevers waar ze onder de naam Marie-Bernard bij de Soeurs de la Cha-
rité van Saint-Gildars trad. Bernadette stierf op amper 35-jarige leeftijd en 
ligt er sindsdien als “ongeschonden wonder” opgebaard in het klooster. 

Supplementen:     Royal Class:  € 20       Single: € 128 
 *Geen vroegboekkorting van toepassing

NIEUW!

LOURDES MEER DAN EEN RELIGIEUZE ERVARING

03/04/2021
Paasvakantie

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet, dvd, on board 
     entertainment systeem en airco
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
✓ Verwelkoming in het hotel met een warme lunch
✓ 4x Overnachting in Weinhotel Veldenz
✓ 4x Ontbijtbuffet
✓ 4x Warme lunch of lunchpakket 
✓ 3x Uitstekend driegangen keuzemenu
✓ 1x Uitstekend Dinerbuffet
✓ Gratis koffie- & theecorner
✓ Dagelijks alle drankjes van 17 – 24.00 u. inbegrepen: Bieren, wijnen, 
      fris- en vruchtendranken, jenevers & Apfelkorn
✓ Elke avond animatie met o.a. live muziek, dorpswandeling en wijnproeverij
✓ Stadsbezoek Luxemburg

geen single
supplement !

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Vol pension & dagelijks 
alle drankjes van 

17 – 24.00 u. inbegrepen: 
Bieren, wijnen, fris- en 

vruchtendranken, jenevers 
& Apfelkorn


