
reisprogramma 2020

* reisprogramma onder voorbehoud.  * alle prijzen zijn per persoon, op basis van 2 personen, tenzij anders vermeld. reis je alleen? Neem dan contact met ons op.
* Voor specials of speciale wensen, neem svp contact met ons op. * Wijzigingen voorbehouden.

Januari    
19 t/m 25 polen sneeuwreis (hotel)  € 795,- pp
26 t/m 1-2 polen sneeuwreis (hotel)  € 795,- pp

Februari   
2 t/m 8 polen sneeuwreis   
16 t/m 22 Kroatië sneeuwreis (hotel)  € 795,- pp 
23 t/m 29 Kroatië sneeuwreis (hotel)  € 795,- pp
15 t/m 29 Tunesië (hotel/kampeer)  € 3750,- 

 ism sand and stone (groen/rood)
Maart
20 t/m 22 gevorderden cursus (Joinville)(huisjes) € 495,- pp
26 t/m 29 Joinville (huisjes)  € 595,- pp

April
3 t/m 5 Joinville (huisjes)  € 495,- pp
4 t/m 16 Namibië (kampeer/hotel)   € 5840,- per auto
19 t/m 25 Wales (hotel)  € 1095,- pp
19 t/m 25 polaris Wales (hotel)   € 1195,- pp
22 t/m 7-5 Botswana (kampeer/hotel)  € 5480,- per auto
26 t/m 2-5 south england (hotel)  € 1095,- pp

26 t/m 6-5 portugal premium (hotel)  € 1495,- pp

Mei
7 t/m 13 Lake District (hotel)  € 1095,- pp
8 t/m 10 Joinville (huisjes)  € 495,- pp
10 t/m 16 Kroatië overland (kampeer/hotel)  € 895,- pp
15 t/m 17 sUV Champagne (hotel)  € 595,- pp
15 t/m 17 Toyota NL 4x4   € 655,- pp
 Champagne off-road (hotel)  
20 t/m 24 marne Blaise (kampeer of huisje)  v.a. € 375,- pp
  per auto met 2 pers.
Juni
5 t/m 7 Joinville (huisjes)  € 495,- pp
5 t/m 7 polaris Joinville (huisjes)   € 585,- pp
21 t/m 27 Wales avontuur (kampeer)  € 795,- pp

Juli  
19 t/m 24 Haute marne (kampeer)  € 395,- pp
25 t/m 2-08 oekraïne avontuur (kampeer)  € 795,- pp
27 t/m 9-08 Balkan Wild Track (kampeer/hotel)            € 1295,- per auto 
 (per auto met 1 pers. € 250,- extra pers.)

Augustus
2 t/m 8 south england (kampeer)  € 845,- pp
9 t/m 15 polen mazury (kampeer)  € 850,- pp
16 t/m 25 portugal (kampeer)  € 950,- pp

September
4 t/m 6 sUV Champagne (hotel)  € 595,- pp
7 t/m 13 spanje ebro Valley (hotel)  € 1095,- pp
13 t/m 19 slavonia adventure (hotel)  € 950,- pp
20 t/m 26 south england (hotel)  € 1095,- pp
25 t/m 27 gevorderden cursus (Joinville)(huisjes) € 495,- pp

Oktober  
2 t/m 4 Joinville (huisjes)  € 495,- pp
4 t/m 10 extreme overland Croatia (lodges) € 895,- pp
22 t/m 28 Wales snowdonia (hotel)  € 1095,- pp
nnb Tunesië (hotel/kampeer)  € 3750,- 
 ism sand and stone (groen/rood)
31 t/m 7-11 polaris gold rush servië hotel  € 1150,- per voertuig
 (per voertuig met 1 pers. € 275,- extra pers.)

November
10 t/m 26 Het hart van marokko (hotel/kampeer) v.a. € 1300,- pp
8 t/m 14 polen Zwaar (hotel)  € 895,- pp
22 t/m 28 Kroatië extreme (hotel)   € 895,- pp

December  
22 t/m 28 polen kerstreis (hotel)  v.a. € 850,- pp

per auto met 2 pers.

per auto met 2 pers.

excl. voor LandCruiser Club

ga je liever naar een andere bestemming? 
Bel ons op: +31 (0) 346 213029, of mail naar travel@4wdmagazine.nl 


