
Eilandencombinatie Jersey en Guernsey én een gratis een dagtrip naar Herm 

Jersey en Guernsey, de twee grootste en bekendste Kanaaleilanden, liggen op slechts een kleine 2 uur vliegen 
van Rotterdam of Groningen. Eilanden die groot genoeg zijn om uzelf in te verliezen, maar toch klein genoeg 
om u thuis te voelen. Het zijn paradijsjes om te genieten van geheime klifstranden, weelderige bloemenpracht, 
Engelse gastvrijheid én de Franse keuken! 

Van zondag tot woensdag verblijft u op Jersey. Vanuit het hotel, met bushalte voor de deur, kunt u gemakkelijk alle 
kanten van het eiland op. Op woensdag reist u per ferry of vliegtuig naar Guernsey, waar u 4 nachten verblijft.  
Op donderdag wordt u per bus in uw hotel opgehaald en gaat u het kleine ongerepte eiland Herm bezoeken.  
Op zondagochtend vliegt u weer terug. U zult zich verbazen over hoe drie eilanden onderling qua uiterlijk en karakter 
zo van elkaar verschillen.

Op Jersey verblijft u in Hotel Pontac House aan de zuidoost kust, waar het landschap indrukwekkend van gedaante 
wisselt. Hotel Pontac House biedt speciaal voor u een gratis welkomstdiner op de dag van aankomst. 
Op Guernsey verblijft u naar keuze in Hotel Pandora, een uitstekend charmant stadshotel met prachtige tuin in het  
hart van St. Peter Port, in Hauteville, het hooggelegen deel van de stad, vlak naast het huis van Victor Hugo, of in Hotel 
Le Pommier, een modern boutique hotel achter een voormalige boerenhoeve aan de westkant van het eiland.

Vertrek: Elke zondag vanaf 30 april 2023
Laatste vertrekmogelijkheid: Zondag 3 september 2023
Deze reis kan vanuit Rotterdam ook in omgekeerde volgorde worden gemaakt.

Unieke 8-daagse vliegreis 
Kanaaleilanden  
vanaf € 1099,- p.p. 

   Pandora of Le Pommier 
- Pontac House 

prijzen per persoon o.b.v 2-pk in € 

vertrek:  zondag

vertrekperiode 8 d / 7 n

30/4-13/5 1099

14/5-17/6 1149

18/6-26/8 1179

27/8-10/9 1149

Voor meer informatie en 
 reserveren neemt u  contact 
op met één van onze 
Kanaaleilandenspecialisten  
op 0172-782040, of  
kanaaleilanden@sunair.nl  

U kunt verwijzen naar de reis, 
zoals vermeld in AD 4 februari 
2023.

Of kijk op www.sunair.nl/ad 
Meer aanbod?  
Bestel de brochure  
via www.sunair.nl

Inbegrepen
   Vluchten per Sunair charter van Blue Islands rechtstreeks vanaf 
Rotterdam The Hague Airport naar Jersey en terug vanaf Guernsey. 
of

    Vluchten per Sunair charter van Blue Islands rechtstreeks vanaf 
Groningen Airport Eelde naar Jersey (met overstap in Guernsey) 
en terug vanaf Guernsey: vluchttoeslag van € 40,- p.p. 

    3 Overnachtingen in Hotel Pontac House in een standaard kamer 
landzijde op basis van logies/ontbijt

   Welkomstdiner op dag van aankomst in Jersey
   Overtocht Jersey-Guernsey per Condor Ferries of inter-island 

vlucht per Blue Islands
   4 Overnachtingen in Hotel Pandora (standaard kamer) of  

Le Pommier (cosy kamer) op basis van logies/ontbijt
   Dagexcursie Herm op donderdag
   Luchthaventransfers op de dag van aankomst en vertrek (dag 1 & 8)
   Transfers hotel-(lucht)haven-hotel (dag 4)
   Sunair/Dominicus reisgids van de Kanaaleilanden (per reservering)

   Engelssprekende vertegenwoordiging ter plaatse

Niet inbegrepen: evt. Vluchttoeslagen Y1 of Y2, wanneer de 
 goedkoopste vliegtuigstoelen (Y-klasse) niet meer beschikbaar zijn. 

Speciaal 
voor u 
samen
gesteld!


