Uniek aanbod!
Rechtstreekse vlucht Antwerpen-Jersey!
Van 18 tot 21/07 (4d/3n)
Van 21/07 tot 25/07 (5d/4n)
Van 18/07 tot 25/07 (8d/7n)

2015 Vanaf 635 euro pp

(op basis van 2 persoonskamer,
ontbijt en vluchten inbegrepen.)

Jersey, een paradijselijk bloemeneiland met een zeer mild klimaat. Een uitstekende bestemming voor zowel de
rustige levensgenieter als de actieve fietser, wandelaar of kiter. Mooie en verzorgde hotels heten zowel koppels
als families van harte welkom. Beautiful Britain biedt u daarenboven nu de mogelijk om, op vastgestelde data,
rechtstreeks vanuit Antwerpen op Jersey te vliegen. Een ideale combinatie voor een prachtige shortbreak.

The Sommerville Hotel

Prijs per persoon op basis van dubbel standaardkamer (*), incl. ontbijt.
Periode

B&B Bon Viveur

Merton Hotel 3

Green Hills 4

Sommerville 4

Hotel Atlantic 5

18 tot 21/07

635 euro

755 euro

789 euro

799 euro

940 euro

21 tot 25/07

695 euro

855 euro

899 euro

916 euro

1098 euro

18 tot 25/07

865 euro

1130 euro

1130 euro

1150 euro **

1425 euro

Kinderkorting

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

geen

op aanvraag

* Andere kamertypes: op aanvraag
** bij reservatie voor 30/04/2015
Extra’s

Hotel Atlantic : pasgehuwden en huwelijksverjaardagen: gratis fles champagne en upgrade naar hoger kamertype volgens 		
beschikbaarheid.

Vervoer luchthaven-hotel-luchthaven: op aanvraag.
Huurwagen: reserveer samen met uw reis reeds uw huurwagen.
Huur voor afreis uw fiets via Beautiful Britain en geniet van een vlotte service. Uw fiets staat bij aankomst
reeds voor u klaar.
			
Wenst u op andere data te reizen ? Gaat uw voorkeur naar een andere accommodatie ? Of reist u liever
met uw eigen wagen ? Aarzel dan niet ons te contacteren, wij bezorgen u graag een aangepast programma
volgens uw wensen en budget.

Alle gegevens correct bij publicatie, februari 2015 .
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
Algemene voorwaarden van Beautiful Britain van toepassing.

