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Het volgende programma hebben wij voor u samengesteld:  

 
Dag 1 – donderdag 23 april 2020 

− ’s Morgens vertrek vanaf uw opstapplaats in Oosterhout richting Frankrijk 

− Onderweg wordt een vrije lunchstop gemaakt 

− ’s Middags maken we een stop in het schattige centrum van het stadje Colmar 

− In de namiddag aankomst bij het overnachtingshotel in het oosten van Frankrijk 

− Diner en overnachting in het hotel 

 

Dag 2 – vrijdag 24 april 2020 
− Ontbijt in het hotel en uitchecken 

− We zetten de reis voort naar het Saasdal in Zwitserland 

− Onderweg bezoeken we het mondaine Montreux, parel van de Zwitserse Rivièra, waar u heerlijk 

kunt flaneren over de boulevard, een rondvaart kunt maken of per tandradbaan de Rochers-

de-Naye berg op kunt gaan 

− In de loop van de middag aankomst bij het hotel in Saas-Almagell in het prachtige Saasdal 

− Diner en overnachting in het hotel 
 

Dag 3 – zaterdag 25 april 2020 

− Ontbijt in het hotel 

− Vanmorgen heeft u de gelegenheid, kennis te maken met het centrum van uw verblijfplaats 

− Lunch in een gezellig restaurant in Saas-Almagell 

− ’s Middags maken we een tocht naar het Lötschental, een prachtig en typisch Zwitsers dal met 
groene bergweiden, bossen, besneeuwde bergtoppen en houten vakwerkhuizen. Dorpjes als 

Ferden, Kippel, Wiler en Blatten behoren tot de mooiste dorpen van Wallis; een deel van het 

dal staat zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst 

− Diner en overnachting in het hotel 
 

Dag 4 – zondag 26 april 2020 

− Ontbijt in het hotel 

− Vandaag maken we een onvergetelijke tocht naar de Thuner- & Brienzersee. Via een mooie 
route en door middel van de autotreinverbinding van Goppenstein naar Kandersteg bereiken 

we de Thunersee en rijden we naar de stad Interlaken waar we de lunch gebruiken 

− ’s Middags brengen we een bezoek aan de spectaculaire Aareschlucht bij Meiringen, een 
bijzondere, door de rivier de Aare uitgeslepen rots waar tussendoor gewandeld kan worden 

− Via de autotreinverbinding Kandersteg – Goppenstein keren we terug naar het hotel  

− Diner en overnachting in het hotel 
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3 

 

 

 
 

 
 

Dag 5 – maandag 27 april 2020 

− Ontbijt in het hotel 

− Vanmorgen bezoeken we het oudste skidorp van Zwitserland, Zermatt. Het dorp ligt op slechts 

10 km van de Italiaanse grens en wordt werkelijk omgeven door de hoogste bergtoppen 
waaronder de bekende Matterhorn (4.478 meter). Dit autovrije stadje is ook in de zomer een 

bezoek zeker waard; we maken met de kabelbaan een tocht naar de Gornergrat vanwaar u een 
adembenemend uitzicht geniet op een hooggelegen rotskam (3.136 meter), ingeklemd tussen 

twee gletsjers 

− Bij terugkeer op het station van het plaatsje Täsch gebruiken we de lunch voordat we naar het 
hotel terugkeren 

− Diner en overnachting in het hotel 

 

Dag 6 – dinsdag 28 april 2020 

− Ontbijt in het hotel 

− Vandaag maken we wederom een mooie, lange tocht, ditmaal via de Simplonstrasse naar het 
Italiaanse stadje Stresa aan het beroemde Lago Maggiore (neem wel uw paspoort mee). U kunt 

dit gezellige stadje op eigen gelegenheid bezoeken waarna we in de middag per boot het 
prachtige eilandje Isola Bella bezoeken, één van de Borromeïsche eilanden. Een lokale gids 

neemt ons mee voor een wandeling door het paleis en de bijzondere tuinen 

− Een eenvoudige lunch wordt voorzien in Stresa 

− Na dit bezoek vertrekken we terug richting het hotel voor onze laatste avond in Zwitserland 

− Diner en overnachting in het hotel 
 

Dag 7 – woensdag 29 april 2020 

− Ontbijt in het hotel en uitchecken 

− Vanmorgen maken we een tocht naar het La Gruyère gebied, bekend om haar kaasproductie 

− We bezoek een originele kaasmakerij met natuurlijk ook een proeverij 

− Hierna zetten we de reis voort richting de Frans/Duitse grensstreek voor de tussenovernachting 

− In de namiddag check-in bij het hotel 

− Diner en overnachting in het hotel 

 
Dag 8 – donderdag 30 april 2020 

− Ontbijt in het hotel en uitchecken 

− Vandaag sluiten we deze mooie reis af en rijden we terug richting Nederland 

− Voor een vrije lunchstop stellen wij voor, een stop te maken in het gezellige centrum van de 

stad Luxemburg 

− In de namiddag sluiten we de reis af met een gezamenlijk diner voordat we afscheid van elkaar 
nemen 

− In de avond aankomst bij de afstapplaats in Oosterhout waar deze indrukwekkende reis eindigt 
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Hotel Monte Moro 3* - Saas-Almagell 
Ligging 

In het dorpscentrum, nabij winkels, restaurants en de stoeltjeslift 
 

Faciliteiten 
Alle nette kamers met douche, toilet, satelliet tv, kluisje, balkon 

en gratis Wifi 

Hotelbar, restaurant en (zonne)terras 
 

Meer informatie 
https://www.monte-moro.ch/index.php/de/ 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 
  

Verblijf 

8,9 
waardering 

Booking.com 

https://www.monte-moro.ch/index.php/de/
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Reissom 

Het beschreven programma kunnen wij verzorgen en uitvoeren voor volgende prijzen: 
 

Aantal personen Prijs per persoon 

Van 35 t/m 39 € 999,00 

Van 30 t/m 34  € 1.039,00 

Van 25 t/m 29  € 1.089,00 

Van 20 t/m 24 € 1.169,00 

 

Inbegrepen 

− Vervoer per luxe touristclass touringcar*. Deze touringcar is voorzien van toilet, bar met warme 
en koude dranken (niet inbegrepen), airconditioning en audio- en dvd-apparatuur 

− Kosten verblijf en maaltijden touringcarchauffeur 

− Eigen opstapplaats in Oosterhout 

− 2 overnachtingen in een middenklasse hotel in de omgeving van de Duits/Franse grensstreek, 

in een 2-persoons kamer, inclusief ontbijt en diner 

− 5 overnachtingen in een middenklasse hotel in Saas-Almagell, in een 2-persoons kamer, 
inclusief ontbijt en diner 

− Toeristenbelastingen à € 23,43 

− Excursies conform programma 

− treinrit Gornergratbahn, boottocht en bezoek Isola Bella, autotrein Goppenstein-Kandersteg 

v.v., bezoek Aareschlucht en bezoek kaasmakerij 

− 4 eenvoudige lunches van dag 3 t/m dag 6 (exclusief drankjes) 

− Reispresentatie 

− Individuele facturatie 
 
*Gebruik van de touringcar ter plaatse is afhankelijk van de rij- en rusttijdenwet. 
 
 

 
 
  

Reissom 
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Toeslagen 

 

Soort Prijs 

Verblijf in een 1-persoons kamer inclusief halfpension € 150,00 

Calamiteitenfonds (per 9 personen) € 2,50 

Administratiekosten (per boeking) € 35,00 

 

Optioneel 
 

Soort Prijs 

Ontbijt-/lunchpakket tijdens de heenreis v.a. € 6,75 p.p. 

Begeleiding tijdens de reis Op aanvraag 

Reisverzekering combinatie B (individueel) € 1,85 p.p. per dag 

Annuleringsverzekering (individueel) 5,6% v.d. individuele reissom* 

Groepsannuleringsverzekering Op aanvraag 

 
*Eenmalig € 4,50 poliskosten bij afsluiten van een verzekering. Over de totale premie van de 
annuleringsverzekering (incl. poliskosten) wordt 21% assurantiebelasting berekend.  
 
 

 

 

 

 

  

  

Toeslagen & extra opties 
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Ga mee op reis met onze luxe touringcar! 

 
Als uw wensen wijzigen, passen we het programma graag aan. Onze mogelijkheden zijn grenzeloos! 

 
Referentie 

190090-3 – 8 dagen Zwitserland, AG, donderdag 4 juli 2019 
 

Contactgegevens 

Pelikaan Groepsreizen 
Haveneind 2 

4761 BZ Zevenbergen 
Tel. +31 (0)88 735 45 50 

 

groepsreizen@pelikaanreizen.nl 
www.pelikaangroepsreizen.nl 

 
 

 

 

 

 

  

Contact 
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Pelikaan Groepsreizen is onderdeel van Pelikaan Touroperations BV. Wij zijn onder andere aangesloten 
bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit 

van reizen en de informatie daarover. Op de reizen die worden georganiseerd door Pelikaan 

Groepsreizen zijn de ANVR-reizigersvoorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden terugvinden 
op https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf  

 
AANVULLENDE REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN PELIKAAN GROEPSREIZEN 

Naast de ANVR-reizigersvoorwaarden hebben we een aantal aanvullende voorwaarden welke van 
toepassing zijn op alle reizen die georganiseerd worden door Pelikaan Groepsreizen. Deze aanvullende 

voorwaarden wijken af van de standaard ANVR-reizigersvoorwaarden. 

 
Werkdagen 

Onze werkdagen zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.  
 

Definitieve boeking 

Er geldt geen herroepingsplicht. zodra u mondeling of schriftelijk toestemming geeft om de reis te 
boeken voor uw groep, is dit een definitieve boeking. 

 
Afwijkende voorwaarden leveranciers 

Voor vliegreizen, treinreizen en bepaalde excursies gelden afwijkende boekings- en 
annuleringsvoorwaarden in combinatie met onze reis- en boekingsvoorwaarden. Mocht dit bij uw reis 

van toepassing zijn, dan informeren wij u hier voorafgaand aan de boeking over. De maximale 

annuleringskosten bedragen maximaal één maal de reissom per persoon. 
 

Betaling 
De aanbetaling bedraagt 35% van de totale reissom (incl. bijgeboekte extra’s) en verzekeringen. Deze 

aanbetaling voldoet u uiterlijk een week na ontvangst van de factuur. De restantbetaling ontvangen wij 

graag 10 weken voor vertrek. Indien u binnen 10 weken voor vertrek boekt, betaalt u direct de gehele 
reissom.  

 
Annuleren 

Indien u de reis wenst te annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden, al dan niet in combinatie 

met de voorwaarden van de afwijkende voorwaarden van de leveranciers zoals in uw reisvoorstel 
vermeld: 

• Bij annulering tot de 56e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: u betaalt 50% van de 

totale reissom 

• Bij annulering vanaf de 56e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) voor de 
vertrekdag: u betaalt 75% van de totale reissom 

• Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) voor de 

vertrekdag: u betaalt 90% van de totale reissom 

• Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief): u betaalt 100% van de totale reissom 
Met de totale reissom bedoelen wij de reissom inclusief bijgeboekte extra’s en administratie- en 

wijzigingskosten, exclusief verzekeringen en calamiteitenfonds. 

 
Reisbescheiden 

Uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek van uw reis ontvangt u per email uw reisbescheiden. Hierin staan 
alle details over uw reis. 

 

Reisdocumenten 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Iedereen dient zelf zorg te dragen 

voor het juiste reisdocument. Actuele informatie kunt u opvragen bij de visumdienst: www.cibtvisas.nl. 
Wanneer u alleen reist met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) heeft u toestemming nodig van de 

achterblijvende ouder met ouderlijk gezag. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen.  

Algemene voorwaarden 

https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf
http://www.cibtvisas.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen
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Verzekerd op reis? Verstandig! 

Pelikaan Reizen adviseert u om altijd goed verzekerd op reis te gaan! Het is een prettig idee te weten 

dat u goed verzekerd bent van snelle en internationale hulp indien zich een probleem voordoet tijdens 
uw reis. Al vanaf enkele euro’s per dag bent u prima verzekerd. U kunt tot uiterlijk 7 dagen na boeking 

een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. Een reisverzekering kunnen wij tot één dag voor vertrek 
voor u afsluiten. Tevens is het mogelijk om naast individuele verzekeringen ook een 

groepsverzekering(en) af te sluiten als extra aanvulling. Indien u (reeds) een verzekering bij ons heeft 
afgesloten, verwijzen wij u naar de voorwaarden van Allianz Assistance: www.allianz-

assistance.nl/reisverzekering/voorwaardenoverzicht 

 
Dit reisvoorstel is onder voorbehoud van beschikbaarheid vervoer, excursies etc. Tevens is dit voorstel 

onder voorbehoud van eventuele prijs- en/of koerswijzigingen.  
 

 

 

 

  

 

 

http://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/voorwaardenoverzicht
http://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/voorwaardenoverzicht

