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Wij zijn fier jullie, in samenwerking met Travel & Coach, deze prachtreis aan te bieden. 

 

9 daagse reis “GENIETEN AAN DE COSTA BRAVA”    16 – 24 SEPTEMBER 2022 

 

    

 

Spanje anders bekeken! Dit prachtige land heeft meer te bieden dan alleen maar de 

overbevolkte stranden vol zonnekloppers. Na Zwitserland telt het land de meeste bergtoppen 

van Europa. We vinden geen bergtoppen van over de 3000m maar toch laten ze zich goed 

kenbaar maken in de wijde omgeving. Op deze reis maken we mooie uitstappen door de 

prachtige natuur, wondermooie panorama’s, kleine typische dorpjes met zijn al even typische 

bewoners, bergmeren en zoveel meer. Hoe mooi kan het leven onder de Spaanse zon niet 

zijn?  

 

Geen lange nachtritten maar gezellig genieten van de landschappen in Royal Class  

tijdens de heen – en terugreis!  

 

 

PRIJS: € 799 per persoon in dubbele kamer op basis van vol pension. 

(Tijdens de uitstap naar Barcelona is er geen lunch voorzien!) 

 

    

 

 

 

MSGC 

 



 

 

                                                

 

INBEGREPEN:  

✓ Reis per luxe **** Royal Class autocar White Diamond 

✓ 1 overnachting in Ibis hotel Avignon-Sud in half pension 

✓ 6 overnachtingen in hotel Marjan Platja te Santa Margarita / Rosas in vol pension  

(1/4l wijn en water aan tafel inclusief tijdens de lunches en diners in het hotel) 

✓ 1 overnachting in Ibis hotel Macon Les Crêches in half pension 

✓ Bezoek aan Barcelona inclusief rondrit 

✓ Bezoek aan Cadaques met aansluitend bezoek aan een lokale cava-kelder inclusief 

degustatie  

✓ Bezoek aan het “Venetië van de Costa Brava” Empuria Brava 

✓ Tijdens de heenreis bezoek aan Avignon én tijdens de terugreis bezoek aan Beaune.  

 

NIET INBEGREPEN: 

✓ Persoonlijke uitgaven 

✓ Dranken en lunches tijdens de reisdagen  

✓ Dranken tijdens de excursies 

✓ Toeslag éénpersoonskamer: €130 

✓ Eventuele annulatieverzekering €30 of all-in (annulatie en bijstand) €45 

✓ deelname aan een rondrit per treintje €20  (ter plaatse te regelen) 

✓ deelname aan een boottocht in Empuria Brava €15 (ter plaatse te regelen) 

 

Alle excursies worden uitgevoerd door onze eigen chauffeur/gids in onze eigen 

autocar die de hele reis ter plaatse blijft.  

Heb je interesse om in te schrijven? Dat kan bij Roland Keldermans en Denise 

✓ 089/35.11.83 
✓ 0479/22.28.29  Roland 
✓ 0475/38.37.24  Denise 

Voor verdere inlichtingen aangaande de reis kan je steeds contact opnemen met 

Freetours. 0499/88.27.88   dennis@freetours.be 

 

De financiële kant kan je regelen door het voorschot van €150 per persoon te storten op 

rekening BE45 0882 6230 7189 met vermelding van uw naam.  

Het saldo dient betaald te worden voor 01/08/2022.  
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