Reisinformatie

Dordogne en
Catalonië
25 juni t/m 8 juli 2021

Hieronder vind je extra informatie van je reis
Verblijf
De reis start met een bezoek aan het Franse La Draille waar we 3 nachten verblijven in ingerichte bungalow tenten. La
Draille Hierna rijden we door naar het prachtig gelegen Costa Daurada waar we verblijven in een schitterend oord
voorzien van alle gemakken: Costa Daurada vlak bij het strand met een uniek uitzicht over het meer in de omgeving
van Barcelona.
Activiteiten
Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn:
• Een dagje naar Barcelona
• Luieren aan het strand (op 20 min. afstand met de auto)
• Zwemmen in het meer (gelegen naast het oord)
• Wandelen in een van de nabijgelegen natuurparken
• Bezoek een wijnproeverij
• Huur een ‘Paella chef’ die voor jullie een riant diner verzorgd geserveerd met Sangria in jullie vakantievilla
• Bezoek aan de stad Reus
• Dagje naar adventure parc voor sportieve activiteiten als railway cycling, canyoning, kayakken, scubaduiken
• Bezoek aan het Romeinse amfitheater uit de 2e eeeuw in Tarragona met oud stadcentrum
• Mountainbike tour of en gewone fietstocht
• Bezoek aan het kasteel El Castell d’Escornalbou
• Bezoek aan de Botanische tuinen in Parc Sama
• Snorkelen in Salou
• Boottour en snorkelen
• Sportpark Vies Altes met verschillende klimroutes
• Jumpland aventura ecologica voor nog meer klimuitdagingen
• Jeepsafari
• Canyoning
• Stadje Rocamadour,
• grotten van Padirac,
• kanoën Dordogne,
Vervoer
Je reist met luxe 9-persoonsbusjes.
Het globale reisschema ziet er als volgt uit:
• Vertrek uit Nederland en aankomst Frankrijk: vrijdag 25 juni
• Vertrek naar Spanje: maandag 28 juni
• Aanvang terug reis: woensdag 7 juli
• Overnachting onderweg
• Aankomst Woerden: donderdag 8 juli
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Bijzonderheden
Gezondheid:
•
Geen bijzonderheden
Reispapieren
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn
op de datum dat je vertrekt.
Reissom
Voor deze reis geldt voor de reissom:
Inclusief:
• Huur busjes
• Brandstof voor de heen- en terugreis
• Overnachting onderweg
• Accommodatie
Exclusief:
• Eten en drinken: circa 100 Euro
• Excursies + brandstof excursies: circa 150 Euro
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