Ontdek de kanaal eilanden
met deze 8 daagse combinatiereis Guernsey en Jersey
De grillige kustlijnen met soms indrukwekkende rotspartijen staan borg voor magnifieke vergezichten. Op de
Kanaaleilanden kun je heerlijk eten. In Jersey en Guernsey vind je werkelijk een geweldig aanbod aan uitstekende
restaurants en Engelse pubs. De invloed van de Franse keuken is overal duidelijk merkbaar, terwijl de sfeer in de
pubs onmiskenbaar Engels is. De eilanden zijn niet groot en stuk voor stuk een paradijs voor wandelaars en
natuurliefhebbers.
Dag 1 t/m4 Roterdam- Guernsey
Vanuit Rotterdam vliegt u rechtstreeks per Flybe/Blue Island naar Guersney. Op de luchthaven wacht onze lokale
vertegenwoordiger u op voor de transfer naar Hotel Pandora, waar u 3 nachten verblijft op basis van logies en Engels
ontbijt.

Vanuit het hotel kunt u alles ondernemen. Het busstation bevindt zich op loopafstand evenals de haven. Het
pittoreske centrum van St. Peter Port met haar deels autovrije centrum ligt aan uw voeten. Ook het huis van Victor
Hugo ligt maar een paar huizen verderop in de straat.
Dag 4 t/m 8 Guernsey- Jersey
Op dag 4 gaat u per Condor Ferries naar Jersey. Uw transfer vanaf het hotel naar de terminal is geregeld. In de haven
van Jesey wacht onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer naar hotel Alhambra, een klein gemoedelijk
familiehotel waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat. U verblijft hiet 4 nachten op basis van logies en Engels

ontbijt. Tevens ontvangt u een 3 daagse buspas waarmee u onbeperkt over het eiland kan reizen.

Dag 8 Jersey – Rotterdam
U wordt opgehaald in uw hotel voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vannuit Jersey terug naar Roterdam.

Inbegrepen:
- vluchten per Fly/Blue Island naar Guernsey en terug vanuit Jersey in Y klasse
- hotelovernachtingen met Engels ontbijt
-Transfers ter plaatse
-overtocht Condor Ferries Guernseu- Jersey.
Prijzen vanaf 810€ pp op basis van een 2 persoonskamer
Vertrek elke zaterdag tussen 28/4 en 8/9 2018

