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14 DAGENVAN NOORD NAAR ZUID LANGS
DE POSTSCHIPROUTE

Prijs per persoon - 14 dagen -  Half  pension

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

21/06/2021 € 4152,00 € 3944,40

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden
• 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: Euro, Noorse- & Zweedse kronen (klein bedrag voorzien om mee 
te nemen. Budget is afhankelijk van eigen uitgaven. Wij adviseren om een Visa kaart mee te 
nemen. In Scandinavië is het gebruikelijk om al bedragen van € 1 te betalen met je kredietkaart.
Grensformaliteiten: Een geldige identiteitskaart volstaat (geldig tot 6 maanden na retour)
Tijdszone: + 1 u (Finland)
Klimaat: Gem. max. temperatuur 20 °C 
Taal: Noors, Fins & Zweeds maar voor toeristen vooral Engels
Zeker meenemen: Regenjas, degelijke wandelschoenen, goede muggenmelk

* 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 afge-
trokken. De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon & promo Disneyland Parijs).

Tweetalig begeleide reis
NIEUW!

SUPPLEMENTEN
Single supplement met binnen kajuit.........................................................................€ 1194
Buitenkajuit in tweepersoonskamer ...................................................................... Inclusief
Superieure buitenkajuit Postschip (tweepersoonskamer) ...............................€ 166

De mooiste 
zeereis 

ter wereld

Voor wie?
Je bent single of je partner reist niet graag en 
je wil graag op reis maar.. niet alleen. Je zou 
graag leuke mensen ontmoeten om mee op 
reis te gaan.

Wat is het?
Een leuk initiatief voor singles die graag op 
reis willen en op zoek zijn naar reisgezel-
schap. Wij bieden enerzijds een reisaanbod 
voor singles, en anderzijds een aantal the-
ma-avonden zodat u mensen kan ontmoe-
ten met dezelfde interesses.

Wat is het niet?
• Het is geen datingevent of koppelbureau.
• Het is niet voor koppels.
• Het is geen vakantiesalon of workshop
• Onze evenementen zijn niet gratis. We 

willen leuke, kwalitatieve en sfeervolle 
evenementen aanbieden tegen een 
correcte prijs.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wij bieden twee mogelijkheden:

1. We bieden u een reisaanbod op bestaan-
de reizen, waar je kan aansluiten bij de 
‘Compagnie- groep’. Alle singles hebben 
een éénpersoonskamer, en genieten de 
ganse reis samen van een sfeervol pro-
gramma.  Het zijn voordelige pakketjes 
inclusief uitstappen en een single kamer.

2. We organiseren leuke thema avonden 
waar je als single op kan inschrijven. 
Bij een drankje en lekker eten, vind je 
misschien wel leuk reisgezelschap? Ons 
team helpt je graag met leuke reistips of 
om je in contact te brengen met mensen 
met dezelfde interesses.

BELEEF EEN LEUKE AVOND 
MET DE COMPAGNIE!
Bij een drankje en lekker eten, vind je misschien wel leuk reisgezelschap?
Ons team helpt je graag met leuke reistips of om je in contact te brengen 
met mensen met dezelfde interesses.

Cocktails 
( Barbecue )

19/06/’21 - 18.30 U.

Receptie met alcoholische en  
niet-alcoholische cocktails & barbecue 
hapjes, uitgebreide barbecue met  
garnituur- en groetenbuffet en een  
heerlijk ijsje. Inclusief alle dranken,  
bovenstaand menu, sfeer & muziek. 

€ 64,00 
PER PERS.

Early X-mas
( Party )

20/11/’21 - 18.30 U.

Laat je verrassen door onze 
‘over-the-top Early X-mas party’ 
met apero,
hapjes, diner, 
alle dranken & dessert.

REISCLUB VOOR SINGLES

€ 69,00 
PER PERS.

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar, toilet, dvd,  

on board entertainment systeem en airco.
✓  Ervaren Herman & Vandamme chauffeur
✓  Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
✓  1 x overnachting op de cruiseferry tussen Travemünde & Trelleborg, op 

basis van een tweepersoonsbuitenkajuit met douche & toilet.
✓  7 x overnachting in drie- tot viersterrenhotels in tweepersoonskamer 

met bad of douche en toilet
✓  4 x Overnachting aan boord van de Postbootroute Havilla op basis van 

een tweepersoonsbuitenkajuit met douche & toilet
✓  1 x overnachting op de cruiseferry tussen Oslo & Kiel, op basis van een 

tweepersoonsbuitenkajuit met douche en toilet.
✓  13 x ontbijtbuffet
✓  12 x diner (Afhankelijk van de locatie in buffetvorm of aan tafel geser-

veerd)
✓  Stadswandeling met lokale gids in Stockholm
✓  Bezoek an de Kerstman in zijn eigen dorp Rovaniemi
✓  Bezoek aan het ‘Sapmi’ park in Karaskjok
✓  Bezoek aan de Noordkaap Hall
✓  1 x avondmaal in de Nordkaaphal
✓  Stadswandeling in Tromsø met lokale gids
✓  Bezoek aan de ‘Royal and Ancient Polar Bear Society’
✓  Middernachtconcert in de Ijszeekathedraal in Tromsø
✓  Excursie ‘A taste of Versteraalen’
✓  Excursie Trondheim Incl. Bezoek aan de Nidaros Kathedraal
✓  Bezoek met lokale gids aan Bergen
✓  Bezoek met lokale gids aan Oslo

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*


