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Tsjechië
‘onder de Sneeuwkop’
VERTREKDATUM NA AR KEUZE
8 DAGEN / 7 NACHTEN









Op de grens van Polen en Tsjechië situeert zich het kleinste
hooggebergte van Europa, namelijk het Reuzengebergte
met als hoogste top de ‘Sneeuwkop’ (1602 m).
Het hotel Horizont bevindt zich te midden van het groen
aan de voet van de ‘Sneeuwkop’. Het heeft een bewaakte
niet-overdekte parking. Het ontbijt is in buffetvorm en voor
het avondeten heb je de keuze tussen buffet of à la Carte.
Op de hoogste etage kan
je eten in het panoramisch
restaurant wat bij mooi weer
een unicum is. Een dagje
luieren, zwemmen, sporten,
sauna of massage, … het is
allemaal perfect mogelijk.
Vanuit Antwerpen naar het
Reuzengebergte mag je
ongeveer 1000 km rekenen.
Op de heenreis rij je een stukje
door Polen. Meestal wel via
grote wegen anders is het in
2 dagen niet te overbruggen.
Deze reis is gemakkelijk te
combineren met Praag. Een
uitstekende gelegenheid om
ook deze stad te bezoeken.
Je kan een etappehotel bij
boeken en/of de combinatie
maken met een reis naar
Slowakije.
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Tsjechië ‘onder de Sneeuwkop’
Vertrekdatum naar keuze
PRAKTISCH
TYPE

Individuele reis met vertrekdatum naar keuze

REISDUUR

8 dagen / 7 nachten

PRIJS*

€ 499 per persoon
Supplement éénpersoonskamer: € 175

INBEGREPEN

•
•
•
•
•
•

Verblijf in hotel (4 sterren)
7 nachten in halfpension
Routes voor motor-GPS (Garmin, TomTom, …)
Parking of garage voor de motor
Toeristenbelasting
Reisroadbook en ritplanning
Tolgelden, brandstof, eventuele inkomgelden,
dranken, persoonlijke uitgaven, annulatie- en
reisbijstandverzekering

NIET INBEGREPEN

•

MEER INFO

www.motorreis.be

* Tarief op basis van 2-persoonskamer – gegarandeerde prijs buiten hoogseizoen
en bepaalde feestdagen
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