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De vouchers met activatiecodes zijn vanaf 17 september t/m 7 oktober 2018 in alle Kruidvat filialen
en onlinete koop zolang de voorraad strekt.
De vouchers kunnen worden verzilverd via de bovenstaande button ‘Boek hier met je activatiecode’
van 17 september t/m 8 februari 2019 (minimaal 21 dagen voor vertrek).
De verrassingsreis is te boeken voor een vertrek van 5 november 2018 t/m 9 maart
2019 o.b.v. beschikbaarheid (m.u.v. 20 december 2018 t/m 6 januari 2019).
Eén voucher is geldig voor één persoon. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan
en uit maximaal 10 personen. De hoofdboeker dient bovendien minimaal 18 jaar te zijn.
Baby's en kinderen hebben een eigen voucher nodig.
Bij vertrek op donderdag, vrijdag en zaterdag is een toeslag van €30,00 p.p. van toepassing.
Tegen betaling kun je de volgende optionele extra's bijboeken:
o Bestemming uitsluiten waar je niet heen zou willen reizen €5,00 per bestemming. Alle
bestemmingen kunnen worden uitgesloten.
o Upgraden naar 4-sterrenhotel €17,25 p.p.p.n.
o Ontbijt tijdens je verblijf €10,00 p.p.p.n.
o Je bestemming binnen 24 uur weten in plaats van na 7 dagen, betaal dan €15,00 extra per
reservering.
o Gegarandeerd vertrek uit een Nederlandse luchthaven (AMS, RTM, EIN) voor €10,00 p.p.
o Extra nacht bijboeken (tot maximaal 2 nachten) €30,00 p.p.p.n.
o Zitplaatsen naast elkaar reserveren €12,50 p.p.
o Ruimbagage 15 kg bijboeken €70,00 per stuk.
Er dienen minimaal 4 mogelijke voorkeursvertrekluchthavens geselecteerd te worden bij het
boekingsproces.
Er dienen minimaal 2 en maximaal 6 voorkeursdata geselecteerd te worden bij het boekingsproces.
Alle vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. In het hoogseizoen en tijdens vakantieperiodes is er
beperkte beschikbaarheid. Klik hier om een indicatie van de actuele beschikbaarheid te bekijken. Deze
beschikbaarheid wordt real-time bijgewerkt.
Mogelijke vertrekluchthavens zijn: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Weeze, Bremen, Keulen-Bonn,
Brussel, Charleroi.
Je verblijft in een 3-sterrenhotel gelegen binnen 30 minuten reizen met het openbaar vervoer uit het
stadscentrum.
Kopieën van de originele voucher (kassabon) worden niet geaccepteerd.
De vouchers zijn niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.
Het is niet mogelijk om reeds gemaakte boekingen te wijzigen of annuleren.
Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze actie. Indien je online een
voucher koopt, geldt een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de voucher niet is
verzilverd. Indien je gebruik wil maken van het herroepingsrecht, kun je contact opnemen met
de klantenservice. Het herroepingsrecht geldt niet voor een voucher gekocht in de winkel.
Bekijk de algemene voorwaarden.
Bestel snel! OP=OP.

