


Waarom reizen met

Omdat Maxi Coach Tours:

Alle records breekt op het gebied van rijgenot, comfort en veiligheid. De 
autocar is voorzien van alle denkbare comfort zoals toilet, bar met koude 
en warme dranken, diverse tv & lcd-schermen aangesloten op een dvd-
speler, mp3, cd , individuele tafeltjes aan elke zetel, regelbare voetsteunen 
en zetels verstelbaar tot super comfortabele slaapzetels. Het aangenaam 
interieur van onze autocars wordt nog meer beklemtoond door de 
combinatie van kleuren van de zetelbekleding, de wanden en het plafond.

Exclusief bij Maxi Coach Tours:

U kan overdag uiterst comfortabel reizen in relaxzetels en ’s nachts totaal 
ontspannen slapen in een echt bed. De 4 tweepersoonsbedden zijn onder 
andere uitgerust met regelbare airco en verluchting, verwarming en 

muziek. Er is tevens een maximum aan privacy voorzien. Uiteraard 
worden de bedden bij elke reis voorzien van zuiver bedlinnen 
en een deken. De reservatie van deze slaapbedden gebeurd in 
combinatie met een zetel in economy class of royal class. Deze 

autocar is door zijn uitzonderlijke combinatie van kleuren een 
streling voor het oog en is de blikvanger bij uitstek op de Europese wegen. 
Tevens biedt dit technisch & elektronisch wonder een summum aan 
rijcomfort en veiligheid.

Maaltijden bij Maxi Coach Tours:

Wij bieden u tijdens de reis gratis maaltijden aan. Dit voor zowel het 
ontbijt als het avondeten, heen- en terugreis. Het eten wordt telkens aan 
boord van de autocar geserveerd. Al deze maaltijden zijn van uitstekende 
kwaliteit.



Algemeen rookverbod bij Maxi Coach Tours:

Er geldt een algemeen rookverbod in de autocar. Tijdens het 
traject zijn er echter diverse stops voorzien.

Stops onderweg bij Maxi Coach Tours:

Bij afreis uit België:

- Een middagstop te Luxemburg waar onze klanten de    
 nodige tijd (45 minuten) krijgen om een middagmaal te    
 nuttigen (het middagmaal is niet inbegrepen)
- Een namiddagstop van 30 minuten
- Een nachtstop van 30 minuten

 
Bij afreis uit Spanje om 17:30u:

- Een nachtstop te Spanje van 30 minuten
- Een ochtendstop te Frankrijk van 30 minuten
- Een middagstop te Luxemburg van 30 minuten

Bagage bij Maxi Coach Tours:

U kan zonder supplement 3 koffers per 2 personen + 1 handbagage per 
persoon meenemen. De koffers dienen van normale afmetingen te zijn 
(90 cm lang, 60 cm hoog en 25 cm breed). Indien het formaat of het 
gewicht serieus overschreden wordt dient er een supplement bijbetaald te 
worden. Het meenemen van extra bagage kan enkel na telefonische 
afspraak via het kantoor. Deze maatregel passen wij toe om 
het laden , lossen en het vervoeren van de bagage op een 
verantwoorde wijze te laten verlopen, dit zowel naar ons personeel 
als naar onze klanten toe.



Hotels bij Maxi Coach Tours:

Maxi Coach Tours besteedt ontzettend veel aandacht aan de selectie 
van zijn hotels op deze vakantiebestemming. Hierdoor worden alleen de 
beste hotels in deze brochure opgenomen met een verbazingwekkend 
goede verhouding qua prijs/kwaliteit.  Maxi Coach Tours is 
zeer kindvriendelijk en biedt zeer ruime kinderkortingen aan op 
het verblijf. Voor de kleinsten dient te allen tijde een zitplaats 
voorzien te worden. 

Bediening bij Maxi Coach Tours:

Maxi Coach Tours werkt steeds met uiterst 
professioneel personeel en heeft de hele busreis 
een hostess aan boord die u op uw wenken 
zal bedienen. Bovendien wordt u op uw 
vakantiebestemming opgewacht door ons eigen 
Nederlandstalig personeel. Zij zullen u tijdens 
uw verblijf de nodige informatie geven zodat 
u optimaal van uw vakantie kunt genieten. 
Zij bieden tevens een gratis welkomstdrink 
aan en brengen u op de hoogte van de diverse 
bezienswaardigheden.

Huisdieren bij Maxi Coach Tours:

Wij laten eveneens toe u trouwe huisvriend (max. 8 kg) mee te nemen.  
Hiervoor gelden echter de volgende regels:
- Voor vertrek dient aan het kantoor gemeld te worden dat u uw   
 huisdier wilt meenemen
- Het dier dient voorzien te zijn van alle wettelijke inentingen,   
 documenten, eventueel een paspoort of eigendomsbewijs (dit geldt   
 eveneens voor dieren aangekocht in Spanje zelf)
- De dieren dienen in verzorgde en gewassen toestand meegebracht te  
 worden en horen zich welopgevoed te gedragen naar andere dieren  
 en klanten toe
- Het is verplicht een deken mee te nemen om over de zetels te hangen
- Kleine huisdieren dienen in een   
 mandje , schoot of op de vloer te  
 zitten.
- Het betalen van een zitplaats   
 voor het huisdier is nodig als het  
 niet op de schoot of aan de voeten  
 kan liggen want het dier mag niet  
 in de gang liggen
- Er worden geen zitplaatsen   
 vrijgehouden voor de huisdieren  
 tenzij er effectief voor betaald is



- Huisdieren worden niet toegelaten in de slaapbedden
- Het is niet toegestaan het dier te laten eten in de autocar
- Er worden geen extra stops voorzien voor de sanitaire behoeften van  
 de dieren

Opstapplaatsen bij Maxi Coach Tours:

Maxi Coach Tours heeft een uitgekiend opstapsysteem waarbij u in de 
kortst mogelijke tijd na uw opstap naar uw vakantiebestemming vertrekt. 
Hierbij wordt vrij vaak een beroep gedaan op kleine busjes die u van uw 
normale opstapplaats naar de centrale opstapplaats brengen. 
Geen transferkosten bij Maxi Coach Tours. 

Data voor de extra afreizen (midweekvertrekken) vanuit België en/of 
Spanje zijn steeds te vinden bij uw erkend reisbureau of op de website: 
www.maxi-coach-tours.be

MAXI-COACH-TOURS MEER DAN
  20  JAAR UW TROUWE PARTNER !



ANTWERPEN :
  Antwerpen - Hotel Crowne Plaza 
  Geel - Bertels
  Mechelen - Rode Kruisplein
  Mol - Alma
  Turnhout - Carrefour
  Herentals - Brandweerkazerne

BRABANT :
  Aarschot - Station
  Asse - Gemeentehuis
  Brussel - Ingang Kon. Boudewijn   
  stadion
  Diest - Rondpunt Hasseltsepoort
  Leuven - Parking Bodart
  Tienen - Carrefour

LIMBURG :
  Beringen -Thierbrau
  Bree - Bushalte ziekenhuis
  Genk - Station
  Hasselt - Carrefour Kuringen
  Neerpelt - Kerk
  Peer – Kantoor Tucana Travel
  St. Truiden - Brustemsepoort-  
  Kennedylaan
  Tongeren - Station

OOST-VLAANDEREN :
  Aalst - Industriezone zuid 1 - 13 
  Aalter - Rond punt bij E40
  Gent - Bushalte Oudenaardse-
              steenweg 70
  St. Niklaas - Hotel Serwir

WEST-VLAANDEREN :
  Blankenberge - Station
  Brugge - Lac van Loppem
  Knokke - Station
  Kortrijk - Station
  Nieuwpoort - Vismijn
  Oostende - Hotel Melinda
  Roeselare - Zwembad
  Torhout - Station
  Zeebrugge - Station

LUIK :
  Luik - Gare Guillemins, Hotel   
  Univers

NAMEN :
  Bouge - Afrit 14 langs 411

De vertrekken vanuit belgië zijn elke 
vrijdag in de voormiddag voorzien. 
De juiste uren worden vermeld op 
de reisdocumenten of u belt hiervoor 
naar ons kantoor 2 dagen voor 
vertrek.

ELKE ZATERDAG is er een afreis 
voorzien vanuit Spanje ! 
De mogelijke op- en afstapplaatsen 
in Spanje zijn : 
Salou - Plaza Europa (rond punt)
Benissa - BarFrau
Calpe - Busterminal
Benidorm: Opstap & Afstap: 
 Hotel Helios

Onze huidige opstapplaatsen in België en Spanje zijn :





Jeep Safari

Benidorm , Calpe en omgeving 
biedt u avontuurlijke en 
onvergetelijke tochten in 
de vrije natuur met talloze 
excursiemogelijkheden.

Is een groots themapark 
verdeeld in 5 sectoren 
waarin de bezoeker zich 
uitstekend zal vermaken 
en op een avontuurlijke 
manier de antieke 
culturen van de Middellandse Zee zal 
ontdekken. Het park bevat onder andere 
diverse waterattracties en indrukwekkende 
mechanische vervoermiddelen waar men 
een rondrit mee kan maken door het park. 
Voor de kinderen zijn er kleinere imitaties 
van de diverse attracties voorzien. 

Terra Mitica

Op avontuur met



Terra Natura

Mundomar
Als je van dolfijnen, 
zeeleeuwen en papegaaien 
houdt, dan zit je hier goed.

Groots opgezet dierenpark 
waar je de dieren in hun 
natuurlijke omgeving kan zien.

Verder, talloze andere mogelijkheden zoals natuuruitstappen, 
boottochten, vispartijen, internationale spektakels e.d.



Is gelegen aan 
het mooiste deel 
van het Levante strand 
in Benidorm. Het hotel 
besteedt alle zorg aan een 
uitstekende service zodat u 
in elk jaargetijde van een 
onvergetelijke vakantie kan 
genieten.

Hotel Helios ***



Hotel Prince Park ***
Behoort tot de beste 3 sterren-
hotels van Benidorm en is 
enkele jaren geleden volledig 
gerenoveerd. Het is rustig 
gelegen in hartje Benidorm, op 
ongeveer 600 meter van het 
strand. Het biedt 165 charmante 
kamers met badkamer, terras, 
telefoon, centrale verwarming, 
airco en tv. Het heeft eveneens 
een mooi en groot zwembad met 
zonneterrassen en ligstoelen. Het 
restaurant biedt u uitstekende 
maaltijden in buffetformule. 
Voor de klanten is er ook een 
privé-parking voorzien. Hotel 
Prince Park is zeer geliefd bij 
de Belgische vakantiegangers 
en heeft uiteraard een gunstige 
prijs/kwaliteit verhouding. Een 
aanrader!



Een van de meest populaire hotels in 
Benidorm. Zeer gunstig gelegen op 
100 meter van het strand. Het oude 
stadscentrum is zeer gemakkelijk te 
bereiken (10 minuten). De meeste 
kamers hebben een balkon met zicht op 
zee. Het smaakvolle restaurant heeft een 
prachtig uitgebreid en gevarieerd buffet 
voor alle maaltijden. Gedurende de 
zomermaanden zijn er versnaperingen 
verkrijgbaar aan het zwembad.  

Hotel Los Dalmatas ****



Hotel Mediterraneo ****
Een complex van 12.000 vierkante meter waarvan 
bijna 2/3 aan zwembaden, terrassen en tuinen zijn 
gewijd. Het resultaat is een uniek hotel dat in Benidorm 
praktisch onbestaand is waarbij de gasten toegang hebben 
tot de uitgebreide open gebieden op het terrein. De kamers zijn 
uitgerust met telefoon, internet, elektronisch slot, minibar,  centrale 
verwarming, airconditioning, bad , haardroger, radio , tv en kluis. 



Hotel Corona Del Mar ****
Laat u aangenaam verrassen in dit hotel 
met lekker eten, een prachtig zwembad 
en een gezellige sfeer. Deze parel aan de 
Costa Blanca ligt vlak bij het Poniente 
strand. De kamers zijn modern. 
Het personeel is er ook zeer vriendelijk  
en u wordt op uw wenken bediend. Het 
hotel werd recent volledig vernieuwd en 
biedt u een goed uitgerust healthcentrum 
met overdekt zwembad.



Dit totaal vernieuwde 
Spa-hotel biedt u het 
grootst mogelijke comfort. 
Het is gelegen 300 meter 
van het Levante strand. 
Dit hotel biedt diverse 
eetgelegenheden zoals een 
restaurant en een bar. Er is 
ook een buitenzwembad 
en een fitnessruimte. De 
kamers zijn voorzien van 
airconditioning, een minibar 
en een kluisje in de kamer. 
Elke kamer heeft een 
ingericht balkon met uitzicht op de stad, de bergen of het zwembad.

Hotel Riviera Beach ****



Hotel Madeiro Centro ****
Gelegen op 200 meter van 
het Levante strand en vlak 
bij het oude stadsgedeelte. 
Alle kamers zijn ruim en 
comfortabel. Ze beschikken over 
een compleet ingerichte badkamer, 
airco, tv, kleine koelkast, telefoon, 
kluis en 
balkon. Tot 
de verdere 
inrichting 

van het hotel behoren een ruime 
zitruimte, een conferentiezaal, bar, 
restaurant met buffetservice en à 
la carte, een fitnessruimte, jacuzzi 
, Turks bad, verwarmd zwembad, 
een kinderspeelplaats en een 
parkeerruimte.      



Hotel Presidente ***
Gezellig hotel met mooie kamers en 
een heerlijke keuken. Het is gelegen 
op 250 meter van het Levante strand 
en op 1 kilometer van het oude 
stadscentrum van Benidorm. U geniet 
van een uitstekende service en er is 
een uitgebreid animatieprogramma. 
Het buffet bestaat uit lokale 
specialiteiten en internationale 
gerechten waardoor iedereen culinair 
aan zijn trekken komt. Alle kamers 
beschikken over een badkamer, 
centraile airco/verwarming, tv, 
telefoon en balkon.



website:www.tucanatravel.be of www.maxi-coach-tours.be

WIJ VERTREKKEN VANUIT SPANJE OP
01/05/19 - 14/05/19 - 25/05/19 - 01/06/19 - 15/06/19 - 29/06/19 - 06/07/19 - 13/07/19

- 20/07/19 - 27/07/19  - 03/08/19 - 17/08/19  - 31/08/19 - 07/09/19 - 14/09/19 - 28/09/19 -
01/10/19 - 12/10/19 - 26/10/19 - 29/10/19 - 02/11/19 - 16/11/19 - 30/11/19 - 21/12/19

SALOU:Plaza Europa(rond punt)
BENISSA:Restaurant Frau-CALPE:Cafe PARADA

BENIDORM:Hotel HELIOS (Avda Filipinas ,12 03503 Benidorm)

Product of Tucana Travel bvba
Verg.A.5849

Bagage:3 koffers(normale afmetingen) per 2 personen+1 handbagage p.p. zonder supplement

Geen supplementen voor lange verblijven

PERIODE

ZOMER 2019

  SALOU      -      BENISSA-CALPE-BENIDORM

 WIJ VERTREKKEN VANUIT BELGIE OP:
30/04/19 - 13/05/19 - 24/05/19 - 31/05/19 - 14/06/19 - 28/06/19 - 05/07/19  - 12/07/19

- 19/07/19 - 26/07/19 - 02/08/19 - 16/08/19 - 30/08/19 - 06/09/19 - 13/09/19 - 27/09/19 -
30/09/19 - 11/10/19 - 25/10/19 - 28/10/19 - 01/11/19 - 15/11/19 - 29/11/19 - 20/12/19.

CAR-TICKETS

 Maaltijden tijdens de reis inbegrepen !

De Voordeligste

    prijzen!

SPANJE

€ 162 p.p.
€ 157 p.p.
€ 179 p.p.
€ 164 p.p.
€ 161 p.p.

€ 169,- p.p.
€ 164,- p.p.
€ 187,- p.p.
€ 171,- p.p.
€ 169,- p.p.

De prijzen omvatten:
- De reis heen/terug met een superluxe autocar (oplaadpunten GSM,bar,video,DVD,toilet,airco,...)
- Maaltijden tijdens de reis (voor meer info: zie www.maxi-coach-tours.be)
- BTW
Facultatieve supplementen:  Royal-Comfort-Class:   15 € per traject p.p.
                                                   Vip-Couchette:  30 € per traject p.p./dubbel
                                                                              45€ per traject p.p./single
                                 Enkel traject: halve prijs + 25 € / bij 2de wijziging dossierskost + 25 €

Behoudens onvoorziene omstandigheden of wijzigingen hebben de vertrekken plaats in de vroege morgen.
De juiste uren worden vermeld op de reisdocumenten. (Zetelreservering mogelijk,is geen garantie).

Van 03.05 tot 23.05.19
Van 24.05 tot 27.06.19
Van 28.06 tot 25.07.19
Van 26.07 tot 06.09.19
Van 07.09 tot 31.10.19

reisdata onder

voorbeh
oud,

afhankelijk van

voldoende

 inschr
ijvinge

n

Hoogste Comfort met onze Autocar

BUSSEN = genieten & bijdragen aan het milieu.
   VLIEGEN = weinig zien  & vervuilen x 10Wist je????



 

Prijslijst zomer hotels 2019 

 

Benidorm & Calpe 



Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht * Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht *

3-5/ 10-5/ 17-5/ 24-5 € 434 € 39 3-5/ 10-5/ 17-5 € 591 € 61

31/5 € 469 € 44 24-5/ 31-5 € 630 € 67

7/6 € 478 € 45 7/6 € 668 € 72

14-6/ 21-6 € 500 € 48 14-6 / 21-6 € 703 € 77

28/6 € 538 € 53 28-6/ 5-7/ 12-7 € 734 € 81

5-7/ 12-7/ 19-7/ 26-7 € 553 € 56 19/7 € 747 € 83

2-8/ 9-8 € 646 € 69 26/7 € 775 € 87

16/8 € 606 € 63 2-8/ 9-8/ 16-8 € 846 € 97

23-8/ 30-8 € 553 € 56 23/8 € 812 € 93

6-9/ 13-9/ 20-9/ 27-9 € 513 € 50 30/8 € 761 € 85

4/10 € 478 € 45 6/9 € 743 € 83

11-10/ 18-10/ 25-10 € 465 € 43 13-9/ 20-9 € 736 € 82

27/9 € 709 € 78

° Kinderen 2-11 jaar 1e kind - 100 % op verblijf 4/10 € 705 € 77

  (3-8 tot 6-10 - 50 % op verblijf) 11/10 € 582 € 60

° 3de persoon in dezelfde kamer - 30 % op verblijf 18-10/ 25-10 € 533 € 53

° boekingen 45 dagen voor aankomst - 10 % op verblijf (niet cum.)

° Lange verblijven 14 nachten of meer - 10 %  op verblijf (niet cum.) ° Kinderen (2-12jr) 1ste - 50 % en 2de - 100 % op verblijf

° 3de pers (in dezelfde kamer) - 25 % op verblijf

° Single: € 15,00 p.p. / nacht ° Lange verblijven 10 nachten of meer - 10 % op verblijf (niet cum.)

° Single in dubbel: € 20,00 p.p. / nacht ° Vroegboekkorting tot 30-4-19 - 10 % op verblijf (niet cum.)
° Toeslag vol pension: € 2,50 p.p. / nacht

° Royal class: € 15,00 p.p. / traject ° Single in dubbel: € 24,50 p.p. / nacht

° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel ° Single: € 17,50 p.p. / nacht

° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single ° Toeslag vol pension: € 4,00 p.p. / nacht

Hotels van de Servigroup steeds op aanvraag: ° Toeslag all-in: € 19,00 p.p. / nacht

Diplomatic****, Nereo****, Calypso***, Pueblo Benidorm*** ° Royal class: € 15,00 p.p. / nacht

° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel

° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single

Hotel Mont Park *** 2019 HP Hotel Avenida **** 2019 HP

Kortingen hotel:

Kortingen hotel:

Supplementen:

Supplementen:



Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht * Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht *

3-5/ 10-5/ 17-5/ 24-5 € 674 € 73 3-5/ 10-5/ 17-5/ 24-5 € 472 € 44

31-5/ 7-6 € 718 € 79 31-5/ 7-6 € 525 € 52

14-6 / 21-6 € 762 € 85 14-6/ 21-6 € 551 € 55

28-6/ 5-7 € 832 € 95 28-6/ 5-7 € 657 € 70

12-7/ 19-7/ 26-7 € 885 € 103 12-7/ 19-7/ 26-7 € 701 € 77

2-8/ 9-8/ 16-8 € 894 € 104 2-8/ 9-8/ 16-8 € 718 € 79

23/8 € 781 € 88 23/8 € 590 € 61

30/8 € 894 € 104 30/8 € 657 € 70

6/9 € 856 € 99 6/9 € 619 € 65

13-9/ 20-9 € 850 € 98 13-9/ 20-9 € 613 € 64

27/9 € 775 € 87 27/9 € 560 € 57

4/10 € 762 € 85 4/10 € 551 € 55

11/10 € 662 € 71 11/10 € 494 € 47

18-10/ 25-10 € 621 € 65 18-10/ 25-10 € 472 € 44

° Kinderen (2-12jr) 1ste en 2de - 50 % op verblijf ° Kinderen (2-12jr) 1ste - 100 % en 2de - 50 % op verblijf

° 3de pers. (in dezelfde kamer) - 30 % op verblijf ° 3de pers (in dezelfde kamer) - 30 % op verblijf 

° Single in dubbel: € 34,50 p.p. / nacht ° Single: € 15,00 p.p. / nacht 

° Toeslag vol pension: € 2,50 p.p. / nacht ° Single in dubbel:  € 27,50 p.p. / nacht 

° Toeslag all-in: € 19,00 p.p. / nacht ° Toeslag vol pension: € 2,50 p.p. / nacht

° Royal class: € 15,00 p.p. / traject ° Toeslag all-in: € 12,50 p.p. / nacht

° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel ° Royal class: € 15,00 p.p. / traject

° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single ° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel

° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single

Supplementen: Supplementen:

Hotel Port Benidorm **** 2019 HP Hotel Port Fiesta Park *** 2019 HP

Kortingen hotel:Kortingen hotel:



Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht * Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht *

3-5/ 10-5/ 17-5/ 24-5 € 481 € 45 3-5/ 10-5/ 17-5/ 24-5 € 526 € 52

31-5/ 7-6/ 14-6/ 21-6 € 520 € 51 31-5/ 7-6/ 14-6/ 21-6/ 28-6 € 552 € 55

28/6 € 633 € 67 5-7/ 12-7/ 19-7/ 26-7 € 614 € 64

5-7/ 12-7/ 19-7 € 679 € 74 2-8/ 9-8/ 16-8/ 23-8 € 702 € 77

26/7 € 695 € 76 30-8/ 6-9/ 13-9/ 20-9/ 27-9 € 623 € 66

2-8/ 9-8 € 736 € 82 4-10/ 11-10/ 18-10/ 25-10 € 543 € 54
16/8 € 672 € 73

23/8 € 661 € 71 ° Kinderen 2-11 jaar 1e en 2e kind  - 50 % op verblijf

30/8 € 597 € 62 ° 3de persoon in dezelfde kamer - 20 % op verblijf

6-9/ 13-9/ 20-9 € 586 € 60 ° Lange verblijven 7 nachten of meer  - 5 % op verblijf
27/9 € 551 € 55

4-10/ 11-10/ 18-10/ 25-10 € 525 € 52 ° Single in dubbel: € 25,00 p.p. /nacht

° Toeslag vol pension: € 7,50 p.p. /nacht

° Kinderen 2-11 jaar 1e kind  - 50 % op verblijf ° Royal class: € 15,00 p.p. / traject

° 3de persoon in dezelfde kamer - 25 % op verblijf ° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel

° Vroegboekkorting tot 30-4-19 - 3 % op verblijf ° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single

Prijzen per persoon, transport autocar en BTW inclusief op basis van

° Single: prijs op aanvraag verblijf in dubbel kamer. Vol pension vanaf de dag van aankomst

° Toeslag vol pension: € 4,00 p.p. / nacht t.e.m. het ontbijt de dag van vertrek.(tenzij anders vermeld)

° Royal class: € 15,00 p.p. / traject * Dit tarief aanrekenen waarin de verlenging valt.

° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel

° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single

Prijzen per persoon, transport autocar en BTW inclusief op basis van

verblijf in dubbel kamer. Vol pension vanaf de dag van aankomst

t.e.m. het ontbijt de dag van vertrek.(tenzij anders vermeld)

* Dit tarief aanrekenen waarin de verlenging valt.

Supplementen:

Supplementen:

Hotel Benilux Park *** 2019 HP Hotel Benikaktus *** 2019 HP

Kortingen hotel:

Kortingen hotel:



Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht * Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht *

3-5/ 10-5/ 17-5/ 24-5 € 662 € 71 3-5/ 10-5/ 17-5 € 516 € 50

31-5/ 7-6/ 14-6 € 679 € 74 24-5/ 31-5/ 7-6/ 14-6 € 552 € 55

21-6/ 28-6/ 5-7 € 697 € 76 21-6/ 28-6/ 5-7 € 633 € 67

12-7/ 19-7 € 732 € 81 12-7/ 19-7/ 26-7 € 660 € 71

26-7/ 2-8/ 9-8 € 767 € 86 2-8/ 9-8/ 16-8 € 705 € 77

16/8 € 717 € 79 23-8/ 30-8/ 6-9/ 13-9/ 20-9 € 660 € 71

23-8/ 30-8/ 6-9/ 13-9/ 20-9 € 697 € 76 27-9/ 4-10 € 588 € 61

27/9 € 677 € 73 11-10/ 18-10/ 25-10 € 516 € 50
4-10/ 11-10/ 18-10/ 25-10 € 662 € 71

° Kind 2-12 jaar 1e kind - 50 % op verblijf

° Lange verblijven 14 nachten of meer - 10 % op verblijf ° Kind 2-12 jaar 2e kind - 100 % op verblijf 

  (22-6 tot 27-9 - 50 % op verblijf)

° Toeslag vol pension: € 1,50 p.p. / nacht ° 3de persoon in dezelfde kamer - 20 % op verblijf

° Zwembadzicht: € 4,00 p.p. / nacht

° Single in dubbel: € 25,00 p.p. / nacht ° Toeslag vol pension € 7,50 p.p. / nacht

° Royal class: € 15,00 p.p. / traject ° Zwembadzicht + 10 % op verblijf (geen single kamers beschikbaar)

° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel ° Single in dubbel: + 50 % per nacht op de extra nachtprijs

° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single ° Royal class: € 15,00 p.p. / traject

° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel

° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single

Supplementen:

Hotel Presidente + Ambassador Playa*** 2019 HP Hotel Helios *** 2019 HP

Kortingen hotel:

Kortingen hotel:

Supplementen:



Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht * Afreisdata 10 dagen / pers. Extra nacht *

3-5/ 10-5/ 17-5/ 24-5 € 481 € 45 3-5/ 10-5/ 17-5/ 24-5 € 595 € 62

31-5/ 7-6/ 14-6/ 21-6 € 503 € 48 31-5/ 7-6 € 626 € 66

28/6 € 550 € 55 14-6/ 21-6/ 28-6/ 5-7 € 692 € 75

5/7 € 569 € 58 12/7 € 748 € 83

12/7 € 596 € 62 19-7/ 26-7 € 771 € 87

19/7 € 617 € 65 2-8/ 9-8/ 16-8 € 859 € 99

26/7 € 625 € 66 23/8 € 796 € 90

2-8/ 9-8 € 643 € 68 30-8/ 6-9 € 771 € 87

16/8 € 623 € 66 13/9 € 703 € 77

23/8 € 608 € 63 20/9 € 692 € 75

30/8 € 586 € 60 27/9 € 654 € 70

6-9/ 13-9/ 20-9 € 582 € 60 4/10 € 626 € 66

27/9 € 542 € 54 11/10 € 599 € 62

4-10/ 11-10/ 18-10/ 25-10 € 511 € 50 18-10/ 25-10 € 595 € 62

° Kinderen 2-12 jaar 1e kind - 50 % op verblijf ° Kinderen 2-6 jaar 1e kind  - 75 % op verblijf

° 3e persoon in dezelfde kamer - 25 % op verblijf ° Kinderen 7-11 jaar 1e kind  - 50 % op verblijf

° Vroegboekkorting tot 31-5-19 - 10 % op verblijf ° 2 kinderen tss 2-11 jaar (familiekamer) - 50 % op verblijf

° 3de persoon in dezelfde kamer - 30 % op verblijf

° Single: € 12,50 p.p. / nacht

° Toeslag vol pension € 0,60 p.p. / nacht ° Single: € 22,50 p.p. /nacht

° Royal class: € 15,00 p.p. / traject ° Zwembadzicht: € 16,00 p.p. / nacht

° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel ° Toeslag vol pension: € 19,00 p.p. / nacht

° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single ° Toeslag all-in: € 34,00 p.p. / nacht

Prijzen per persoon, transport autocar en BTW inclusief op basis van ° Royal class: € 15,00 p.p. / traject

verblijf in dubbel kamer. Vol pension vanaf de dag van aankomst ° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel

t.e.m. het ontbijt de dag van vertrek.(tenzij anders vermeld) ° Vip couchette: € 45,00 p.p. / traject / single

* Dit tarief aanrekenen waarin de verlenging valt.

Hotel Prince Park *** 2019 HP Hotel Sol Pelicanos / Ocas *** 2019 HP

Kortingen hotel:Kortingen hotel:

Supplementen:

Supplementen:



ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW 
Artikel 1 Toepassingsgebied. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 
contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals 
verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van 
het contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. 
Artikel 2 Promotie en aanbod. 
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of 
de bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij :  
- wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor 
het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn 
gebracht; er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge 
een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 
2. De reisorganisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn 
een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. 
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting. 
Artikel 3. Informatie vanwege reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar. 
De reisorganisator en/of –bemiddelaar zijn verplicht : 
1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot 
reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen : 
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en 
formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis 
en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige 
documenten zouden kunnen in orde brengen. 
Reizigers van niet Belgische nationaliteit doen er goed aan bij 
de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij 
moeten vervullen. 
b) Informatie over het aangaan en de inhoud van een 
annulatie- en/of bijstandsverzekering. 
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende 
inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken :  
a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen, alsook, 
indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats. 
b) naam, adres, telefoon en faxnummer van hetzij de 
plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of 
bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij 
moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de 
reisbemiddelaar of de reisorganisator. 
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het 
buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact 
mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor 
diens verblijf verantwoordelijk is.  
De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is 
niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. 
Artikel 4. Informatie vanwege de reiziger. 
De reiziger moet aan de reisorganisator of –bemiddelaar alle 
nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk worden 

gevraagd. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt 
en dit tot extra kosten leidt voor reisorganisator en/of –
bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. 
Artikel 5. Tot stand komen van het contract. 
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar en/of -
organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te 
overhandigen conform de wet. 
2. Het contract tot de reisorganisatie ontstaat op het ogenblik 
dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem 
optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisatie de 
schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de 
reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 
21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan heeft de 
reiziger het recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle 
reeds betaalde bedragen. 
Artikel 6. Prijs van de reis. 
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle 
verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een 
kennelijke materiële vergissing. 
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 
kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, 
naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de 
herziening het gevolg is van een wijziging in : 
a) de op de reeds toegepaste wisselkoersen en/of 
b) de vervoerskosten, het begrip van de brandstofkost en/of 
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en 
belastingen.  
Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de 
reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval 
heeft de reiziger het recht op onmiddellijke terugbetaling van 
al de bedragen die hij aan de reisorganisator betaald heeft. De 
prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel 
van de reis dat aan herziening onderhevig is. 
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en 
wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het 
buitenland die op 30 juni 2005 bekend waren en in het 
bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per pendel, 
gekend over het gemiddelde van de maand juni 2005. 
Artikel 7. Betaling van de reissom. 
1. Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk 
anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de 
ondertekening van de bestelbon 30 % van de totale reissom als 
voorschot, met een minimum van 90 euro. 
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt 
overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 
maand voor de vertrekdatum en op voorwaarde dat hem vooraf 
of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestigingen en/of 
reisdocumenten bezorgd worden. 

3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor de 
vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk 
betalen. 
Artikel 8. Overdraagbaarheid van de boeking. 
1. De reiziger kan, voor de aanvraag van de reis, zijn reis 
overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle 
voorwaarden van het contract tot de reisorganisatie. De 
overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, 
in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht 
op de hoogte te brengen. 
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de 
kosten van de overdracht. Zie bijzondere reisvoorwaarden. 
Artikel 9. Andere wijzigingen door de reiziger.  
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de 
reisorganisator of de bemiddelaar alle kosten aanrekenen die 
daardoor worden veroorzaakt. 
Artikel 10. Wijziging door de reisorganisator voor afreis.  
1. Indien, voor de aanvang van de reis, een van de wezenlijke 
punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de 
reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval 
voor de afreis daarvan op de hoogte te brengen en hem in te 
lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder 
kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde 
wijziging aanvaardt. 
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor 
de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn 
beslissing in kennis te stellen.  
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw 
contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld 
waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op 
tijd worden meegedeeld. 
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de 
toepassing vragen van artikel 11. 
Artikel 11. Verbreking door de reisorganisator voor afreis. 
1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het 
contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te 
rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen :  
a) ofwel de aanvaarding van een aanbod van een reis van 
gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient 
te betalen; zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van 
mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in 
prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.  
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door 
hem op grond van het contract betaalde bedragen. 
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak 
maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van 
het contract tenzij :  





BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Annulatiekosten: 

Een annulatie moet door de reiziger, via zijn reisbemiddelaar, per aangetekend schrijven aan Maxi 

Coach Tours worden medegedeeld. De hierna vermelde vergoedingen moeten door de reiziger 

worden betaald, zelfs indien de annulatie het gevolg is van een toeval, heirkracht of overmacht. Alle 

bedragen zijn aangeduid per persoon. 

- Tot 8 weken voor afreis: € 50,00 per persoon 

- Vanaf 8 weken tot 4 weken voor afreis: € 100,00 per persoon 

- Vanaf 4 weken tot 1 week  voor afreis: € 150,00 per persoon 

- Minder dan 1 week voor afreis: de totale som 

- Geen aanmelding bij de vertrekdatum: de totale som (plus 3 maal de prijs van een extra 

nacht in het gekozen hotel, uit de overeenstemmende periodes) 

Wijzigingen door de reiziger (vanaf 2e wijziging): 

- Tot 4 weken voor afreis: € 25,00 per persoon 

- Minder dan 4 weken voor afreis: € 50,00 per persoon 

- Wijziging van vertrek of retourdatum: € 50,00 per persoon 

- Wijziging van hotel/appartement: € 75,00 per persoon 

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 

van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Maxi Coach Tours door Amlin 

Europe nv Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com, (NBB nr 0745, PRR 0416 056 358) 

verzekerd om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen wegens de reiziger verder na te 

komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van 

vereniging van Vlaamse reisbureaus. 

 

http://www.amlin.com/

