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* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. 
De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon). 

Tweetalig begeleide RONDreisINDRUKWEKKEND IERLAND IERLAND 11 DAGEN

RONDREIS LANGS DE IERSE KUSTEN
met bezoek aan Cork, Ring of Kerry, The Cliffs of Moher, Galway, Con-
nemara, Belfast, Dublin, Wicklow Mountains en de bekende Whiskey 
distillerie Bushmill.

Inclusief:
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet,  
     dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Ervaren en tweetalige Herman & Vandamme gids
✓ 1 x overnachting aan boord van de Ferry Cherbourg – Rosslare  
    in een binnenkajuit, met stapelbedden, voorzien van toilet  
    en douche
✓ 1 x overnachting aan boord van de Ferry Rosslare – Cherbourg  
    in een binnenkajuit, met stapelbedden, voorzien van toilet en  
    douche
✓ 8 x overnachtingen in een tweepersoonskamer voorzien van  
    toilet en douche
✓ 10 x ontbijten
✓ 2 x avondmalen aan boord van de ferry in het self-service  
    restaurant
✓ 8 x avondmalen in het hotel
✓ Boottocht in de Connemara 
✓ Toegangsgelden voor: Giant’s Causeway, Kylemore Abbey &  
    Garden, Cliffs of Moher Visitor Center & Bantry House and 
    Garden.

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

Supplement  
2 persoons- 
buitenkajuit

Single  
supplement

met binnenkajuit

Single  
supplement

met buitenkajuit

20/06/2022 € 1444,40 € 1372,18 € 28,00 € 418,00 € 466,00

15/08/2022 € 1399,94 € 1329,90 € 28,00 € 424,00 € 466,00

Prijs per persoon - 11 dagen -  Half pension

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• Alle dranken en middagmalen
• Andere toegangsgelden (± € 50 p.p.)
• Annulering- en reisverzekering (€ 4 p.d.p.p.)
• Fooi voor de chauffeur is geen verplichting maar een uiting van uw waardering van 

uw appreciatie.
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