1

Unieke vaarvakantie met stoer expeditieschip
van Lissabon naar Amsterdam!

De Vice Versa Reisclub staat voor:
* unieke bestemmingen
* vertrek vanaf je eigen voordeur
* Vice Versa reisbegeleiding gaat mee
* met mensen uit onze regio
* veel inbegrepen
* kennismakingsbijeenkomst vooraf en reunie na afloop
* tijdens de reis een blog en foto’s voor de achterblijvers
* na afloop een prachtig fotoboek (meerprijs)
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Op reis met de Midnatsol van Hurtigruten:
Hoe lijkt je dat? Varen op een intiem en comfortabel expeditieschip, de Midnatsol
van Hurtigruten, bekend van winter-expedities naar bijvoorbeeld Antarctica, maar
ook in de zomer varen langs de Noorse fjorden naar de Noordkaap.
Jij krijgt de kans om een week mee te varen op een unieke eenmalige route: van
Lissabon naar Amsterdam!
We vliegen op 13 april 2019 naar Lissabon, waar we een nacht verblijven in een leuk
hotel in het centrum; hotel Eurostars das Letras*****. ’s Avonds genieten we van een
traditionele Fado avond met traditionele Portugese tranentrekkers.
De volgende dag ga je de stad beter leren kennen tijdens de stadstour en in de loop
van de middag schepen we in op de Midnatsol van Hurtigruten. Je hebt de keuze uit
een binnen-(zonder raampje) of buitenhut (met een patrijspoort waardoor je naar
buiten kunt kijken). Alle maaltijden en koffie en thee zijn inbegrepen in de reissom.
De cruise legt aan in de volgende interessante bestemmingen: Oporto, Vigo, La
Coruna, Bilbao, Belle-Ile, Duinkerken en komt op 23 april in Amsterdam aan,
vanwaar we per bus weer terug naar Venray rijden.
In de praktijk vaar je ’s nachts en heb je overdag veel tijd om een bestemming te
bezoeken, hetzij in de vorm van een excursie, maar je kunt ook op eigen houtje er op
uit!

De Midnatsol is een van de drie millenial schepen van Hurtigruten die in 2002 aan de
vloot is toegevoegd. Het schip heeft grote, over twee verdiepingen verdeelde hoge
glazen panoramavensters boven de boeg, zodat je uit je comfortabele stoel het
prachtige landschap kunt observeren. Ook beschikt het over een fittnessruimte,
jacuzzi en sauna.
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In Lissabon verblijft u een nacht op basis van halfpension en is een stadstour en fado
avond inbegrepen. De cruise wordt verzorgd op basis van volpension, inclusief koffie,
thee en water maar exclusief andere drankjes.
U ontvangt een wind & waterdicht jack van Hurtigruten.
Een aantal uitstappen en lezingen zijn ook inbegrepen; laat u verrassen.

Uw reis naar Lissabon en terug vanaf Amsterdam:
13-04-2019

Eindhoven – Lissabon

07.15 / 09.10 uur

Bovenstaande vluchten worden gereserveerd in economy class van Transavia.
Per persoon is één stuk ruimbagage van max 20 kg inbegrepen en één stuks handbagage
van maximaal 10 kilo (maximaal 55 x 40 x 25 cm).
23-04-2019

na aankomst in Amsterdam per bus terug naar Venray

Hoe ziet de route er uit?

Niet onbelangrijk: verzekeringen:
Wij adviseren u goed verzekerd op reis te gaan, zodat u niet onbedoeld voor extra kosten
komt te staan, bijvoorbeeld bij ziekte, diefstal of verlies. De kosten kunnen ook
behoorlijk hoog oplopen mocht u moeten annuleren. Daarom is zowel een reis- als een
annuleringsverzekering van groot belang. Wij werken met genoegen samen met Allianz
Global Assistance.
U kunt alleen voor deze vakantie verzekeringen afsluiten, maar vaak is het voordeliger
om deze doorlopend af te sluiten, dus voor een heel jaar. Wij stellen graag vrijblijvend
een offerte op maat voor u samen die aansluit bij uw huidige vakantiepatroon. Of maken
vrijblijvend een vergelijking met uw huidige verzekering.
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Grensdocumenten en vaccinaties:
Voor Portugal, Frankrijk en België is geen visum vereist. Uw paspoort dient nog geldig
te zijn tot na uw verblijf.
Op dit moment worden er geen vaccinaties aangeraden voor deze bestemming.
Uiteraard is dit advies persoonsgebonden en afhankelijk van uw medische achtergrond.
Daarom raden wij u aan om 6 weken voor vertrek contact op te nemen met de
Traveldoctor, de lokale GGD of uw huisarts voor het juiste persoonlijke advies.

Aanvullende informatie en prijzen:
Vluchttijden zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
De genoemde mogelijkheden zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en
beschikbaarheid.
Voor deze speciaal samengestelde groepsreis gelden afwijkende wijzigings- en
annuleringsvoorwaarden. Tot 3 maanden voor vertrek bedragen de kosten 25%; vanaf 3
maanden voor vertrek is dit 100%.
Deze reis kent een minimum aantal deelnemers van 14 personen.
De prijzen zijn exclusief onze eenmalige bemiddelingskosten van € 45,38, premie
calamiteitenfonds van € 2,50 en een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering.
De reissom voor deze unieke reis ziet er als volgt uit:
Polar binnenhut
€ 2.570,- per persoon
Polar buitenhut
€ 2.605,- of € 2.730,- of 2.790,- pp (afh van welke categorie)
Artic sup buitenhut € 2.860,- of € 2.990,- pp
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