Exclusieve lezersreis

Vanaf

Vanaf

1.575,-

1.495,-

p.p.

13-dagen 3 Canarische eilanden
�
�
�
�
�

Bustransfer Limburg-Düsseldorf
Vluchten met Air Berlin v.v.
Eigen Jacobs reisbegeleiding
4 * hotels met halfpension
Incl. alle overtochten en 3 hele dagtochten

p.p.

8-daagse begeleide vliegreis
�
�
�
�
�

Bustransfer Limburg-Brussel
Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines v.v.
3 nachten Moskou en 4 in St. Petersburg /hp
Excursies met NL-gids & entrees inclusief
Eigen Jacobs reisbegeleiding

Tenerife & Gran Canaria
& Fuerteventura

Culturele stedencombi Moskou
& St. Petersburg

UNIEKE begeleide groepsreis waarbij u maar
liefst 3 Canarische Eilanden aandoet en u
optioneel ook nog Lanzarote en La Gomera
kunt bezoeken.

U zult onder de indruk zijn van alle bezienswaardigheden die wij u in dit bijzondere land
laten zien. Een reis die je niet snel in je eentje
onderneemt, daarom hebben wij deze complete
groepsreis voor u samengesteld waarin de
unieke highlights in beide steden zijn vervat.
Geniet van o.a. de metrostations in Moskou, het
Kremlin, de Hermitage, het Puschkin, Petrus &
Paulus vesting, boottocht op de Neva en nog veel
meer. Ook hier geldt vertrek uit Limburg en u bent
gedurende de hele reis in gezelschap van eigen
Jacobs reisbegeleiding.

U ontdekt met gids de mooiste plekken en de
diversiteit van deze Spaanse parels. U verblijft
op elk eiland 4 nachten in 4* hotels op basis van
halfpension.
Alles is voor u geregeld, u hoeft alleen maar te
genieten van deze veelzijdige 13-daagse zomerreis!

Lezersprijs en datum
€ 1575,- p.p., toeslag 1-persoonskamer € 298,- p.p.
Datum: 12 t/m 24 juni 2017

Uitgevoerd door
Jacobs Reizen Beek
Zie ook: www.jacobsreizen.com
voor de complete reisbeschrijving

Meer informatie, gratis uitgebreide flyer per reis en/of boekingen:
JACOBS REIZEN – TEL. 046-7501422 of via onze website www.jacobsreizen.com
of persoonlijk bij Reisbureau Jacobs, Markt 6b in Beek.

Lezersprijs en datum
€ 1495,- p.p., toeslag 1-persoonskamer € 220,- p.p.
Datum: 29 augustus t/m 5 september 2017

Uitgevoerd door
Jacobs Reizen Beek
Zie ook: www.jacobsreizen.com
voor de complete reisbeschrijving

