
UITLEG & VOORWAARDEN SUMMER CITIES 2019
Wij hebben vele mooie aanbiedingen voor je klaar staan in de maanden juni, juli & augustus!

Hieronder vind je een overzicht van álle gratis extra's

Tussentijds kunnen er extra's wisselen, dus in deze sheet vind je altijd het actuele aanbod.

Verderop staan verdere uitleg en boekingsvoorwaarden.

GRATIS extra's in:

Zie ook SJORS voor een uitgebreide uitleg per extra

Stad Extra verkoop Uitleg

ATHENE Wandeltour "Ontdek Athene" * € 25,- Rondleiding met Nederlandse gids om Athene te leren kennen, vertrek 09:00 uur, duur ca. 3 uur.

BARCELONA Tapas Txapela ** € 15,- 3 tapas + drankje

BERLIJN Yellow Tour Berlin € 24,- Hop on/hop off tour door Berlijn met totaal 18 stops.

BOEDAPEST Sightseeing Cruise € 14,- Silverline Cruises 75 min over de Danau

DUBLIN City Sightseeing Tour € 22,- 24 uur hoppen door de stad

FLORENCE City Sightseeing Tour 24-uur openbaar vervoer € 23,- 24 uur hoppen door de stad en 24-uur gebruik openbaar vervoer (geldig op zelfde dag!)

KOPENHAGEN The grand tour from Nyhavn * € 12,50 klassieke tour met live gids vanaf Gammel Strand/Ved Stranden

KRAKAU Wandeltour "Old Town Walking" * € 19,- Wandeltour door de oude stad o.l.v. een Engelstalige gids, vertrek 14:00 uur, duur ca. 3 uur .

LISSABON Yellow Boot Tour € 20,- Ver van de drukte waan je je in een andere wereld, vertrek dagelijks.

LONDEN 2-gangen menu in Planet Hollywood * /** € 25,-  2-gangen keuze menu in Planet Hollywood (excl. drank).

MADRID Orio Tapas € 15,- Pintxos proeven bij de bekende Orio bars: 4 pintxos (soort tapas) + 1 drankje.

MALAGA City Sightseeing Tour € 20,- 24 uur hoppen door de stad

MILAAN City Sightseeing Tour € 22,- 24 uur hoppen door de stad

NAPELS lunch in Pizzaria Napoli in Bocca € 24,- Lunch met echte Italiaanse gerechtjes, de drankjes zijn niet inbegrepen.

NEW YORK Statue of Liberty Express Cruise ** € 25,- 60min. cruise met vertrek vanaf 

PARIJS Paris Bateaux Parisien Cruise € 15,- Een uur durende cruise over de Seine, vertrekt meerdere keren per dag. 

PORTO City Sightseeing Tour € 18,- 24 uur hoppen door de stad

PRAAG Fietstour "Verborgen Praag" */** € 29,- Tijdens deze tour met Nederlandse gids zie je net even dat andere Praag, dagelijks 14:00 uur, duur 3 uur

REYKJAVIK City Sightseeing Tour € 34,- 24 uur hoppen door de stad

ROME Hop on/hop off Green Line Tours - 1 dag ** € 28,- 1 dag onbeperkt hoppen door Rome.

SEVILLA City Sightseeing Tour € 21,- 24 uur hoppen door de stad

STOCKHOLM Hop on/hop off boot (bus) - 1 dag € 26,- /€ 37,- Hop aan boord (bus) en ontdek Stockholm vanaf het water. Vanaf 2/9 hop on per bus

VALENCIA Orio Tapas € 15,- Pintxos proeven bij de bekende Orio bars: 4 pintxos (soort tapas) + 1 drankje.

VENETIE Hop on/hop off boot - 24 uur € 20,- De stad bewonderen per boot, met meerdere stops onderweg.

WENEN Original Sacher-Jause ** € 15,- Sacher Torte met koffie/thee of warme chocoloademelk.

* de extra's met een sterretje erachter dien je direct op de juiste datum van uitvoer te zetten in SJORS!

** bij deze stad blijft ook de standaard gratis extra van toepassing!

Uitleg & Voorwaarden:

* Gratis extra's dien je zelf voor € 0,00 bij te boeken via SJORS of telefonisch

* Gratis extra's - indien nodig - op de juiste datum van uitvoer zetten binnen de maand dat je de stedentrip hebt geboekt

* Er worden geen uitzonderingen gemaakt op extra's die je bent vergeten bij te boeken binnen de maand dat je de stedentrip hebt geboekt

* Maximaal 1 gratis extra per persoon per boeking (m.u.v. Barcelona, New York, Wenen, Rome, Praag en Londen waar de standaard gratis extra ook van toepassing is)

* Gratis extra’s zijn alleen geldig bij pakketreizen (vervoer+verblijf)

* De gratis extra’s zijn niet commissionabel en zijn niet inwisselbaar tegen geld of korting

* De gratis extra’s gelden alleen voor boekingen binnen de aangegeven boekingsperiode, hierop worden geen uitzonderingen gemaakt

* De inboekdatum van de (optie/aanvraag) reis is bepalend voor het kunnen bijboeken van de gratis extra’s. Opties of aanvragen welke gemaakt 

   zijn voorafgaand aan de actiemaand en akkoord komen in de actiemaand, hebben geen recht op de gratis extra. 

* De gratis extra’s zijn niet van toepassing bij groepsreizen

* De genoemde waardes zijn aan verandering onderhevig en zijn de volwassene p.p. prijzen.

* Wijzigingen in de actie onder voorbehoud gedurende de gehele actie periode 

* Extra's zijn bij te boeken voor boekingen met vertrek tot 31/03/2020


