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Kroatië
12 DAGEN

Polen
11 DAGENKROATIË & BOSNIË-HERZEGOVINA OP VERKENNING IN NOORD-POLEN

Prijs per persoon - 12 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

01/05/’21 € 1184,40 € 1125,18

23/08/’21     € 1324,40 € 1258,18

SUPPLEMENTEN
Single supplement 01/05/2021 ............................................................................  € 299,90
Single supplement 23/08/2021 ........................................................................... € 354,40

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Alle dranken en middagmalen
• Alle toegangsgelden (± € 100 p.p.)
• Reis- en annuleringsverzekering VAB (€ 3,60 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

Munteenheid ter plaatse 
• Kroatische Kuna €1 = ong. 7,5 HRK
• Bosnische Mark €1 = ong. 1,95 BAM 
Grensformaliteiten: Een geldige identiteitskaart volstaat (Geldig tot 6 maanden na retour)
Tijdszone: Idem zoals België
Zeker mee te nemen: Stevige wandelschoenen

*  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.

*  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). 

Tweetalig begeleide reis Tweetalig begeleide reis

Met bezoek aan Zagreb, Sarajevo, Mostar, Blagaj, Neum, Dubrovnik, 
Split, Sibenik, Plitvice, 

Met Bezoek aan Poznan, Gniezno, Torun, Warschau, Wilanow, Lazienki, Mikolajki, 
Wolfsschanze, Malbork, Gdansk, Gdynia & Sopot.  

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet, dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Ervaren en tweetalige Herman & Vandamme gids 
✓ Lokale gidsen in Zagreb, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik en Plitvice.
✓ 11x overnachting in goede hotels *** / **** in een tweepersoonskamer met badkamer met bad/douche en toilet.
✓ 11 x ontbijt 
✓ 11 x avondmaal in ons hotel
✓ Toeristenbelasting 
✓ Toegang tot de Plitvitce meren

TOPPER!

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet, dvd, 
      on board entertainment systeem en airco
✓ Ervaren en tweetalige Herman & Vandamme gids 
✓ 10x ontbijtbuffet
✓ 10x overnachting in drie tot viersterrenhotels 
✓ 10x diner in het hotel

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Lokale taxen
• Programma met excursiepakket
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag per persoon) 
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

Munteenheid ter plaatse: Poolse Zloty (€ 1 = 4,26 PLN). Wij adviseren u om deze ter plaatse 
te wisselen en  een kredietkaart mee te nemen. 
Grensformaliteiten: Een geldige identiteitskaart volstaat (Geldig tot 6 maanden na retour)
Klimaat: Gem. max. temperatuur April 18 °C & Augustus 25 ° C
Taal: Pools maar voor toeristen vooral Engels of Duits
Zeker mee te nemen: Degelijke wandelschoenen. We achten de reis moeilijk haalbaar per 
rolstoel of voor mensen die slecht ter been zijn. 

Prijs per persoon - 11 dagen –  Half pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

01/05/2021 € 1154,40 € 1096,68

16/08/2021 € 1154,40 € 1096,68

SUPPLEMENTEN
Single supplement ........................................................................................................ € 298,90

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

NIEUW !


