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 dvdspeler, 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 !

Onze huidige opstapplaatsen in België en Spanje zijn :
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

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.

LIMBURG :
Beringen -Thierbrau
Bree - Bushalte ziekenhuis
Genk - Station
Hasselt - Carrefour Kuringen
Neerpelt - Kerk
Peer – Kantoor Tucana Travel
St. Truiden - Brustemsepoort-		 ELKE ZATERDAG is er een afreis
		Kennedylaan
voorzien vanuit Spanje !
Tongeren - Station
De mogelijke op- en afstapplaatsen
in Spanje zijn :
OOST-VLAANDEREN :
Salou - Plaza Europa (rond punt)
Aalst - Industriezone zuid 1 - 13
Benissa - BarFrau
Aalter - Rond punt bij E40
Calpe - Busterminal
Gent - Bushalte OudenaardseBenidorm: Opstap & Afstap:
steenweg 70
Hotel Helios
St. Niklaas - Hotel Serwir

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

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

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

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

Hotel Helios ***

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 Prince Park ***
Behoort tot de beste 3 sterrenhotels 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!

Hotel Los Dalmatas ****

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 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.

Hotel Riviera Beach ****
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 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.

Prijslijst zomer hotels 2018
Benidorm & Calpe

Hotel Ambassador Playa*** 2018 HP

Hotel Riviera Beach **** 2018 HP

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

4-5/ 11-5/ 18-5
25/5
1-6/ 8-6/ 15-6
22-6/ 29-6/ 6-7
13-7/ 20-7
27-7/ 3-8/ 10-8
17/8
24-8/ 31-8/ 7-9/ 14-9/ 21-9
28/9
5-10/ 12-10/ 19-10/ 26-10

€ 608
€ 611
€ 626
€ 643
€ 661
€ 678
€ 647
€ 635
€ 616
€ 608

€ 63
€ 64
€ 66
€ 68
€ 71
€ 73
€ 69
€ 67
€ 65
€ 63

4-5/ 11-5/ 18-5
25/5
1-6/ 8-6/ 15-6
22-6/ 29-6/ 6-7
13-7/ 20-7
27-7/ 3-8/ 10-8
17/8
24-8/ 31-8/ 7-9/ 14-9/ 21-9
28/9
5-10/ 12-10/ 19-10/ 26-10

€ 678
€ 681
€ 696
€ 713
€ 748
€ 783
€ 733
€ 713
€ 688
€ 678

€ 73
€ 74
€ 76
€ 78
€ 83
€ 88
€ 81
€ 78
€ 75
€ 73

Kortingen hotel:

Supplementen:

° Kinderen (2-12jr) 1ste - 50 % op verblijf
° Lange verblijven 14 nachten of meer - 10 % op verblijf

° Toeslag vol pension: € 1,50 p.p. / nacht
° Single in dubbel: € 25,00 p.p. / nacht

Supplementen:

° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 p.p. / traject / single

° Toeslag vol pension: € 1,50 p.p. / nacht
° Zwembadzicht: € 4,00 p.p. / nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 p.p. / traject / single

Hotel Benilux Park *** 2018 VP

Hotel Benikaktus *** 2018 HP

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

4-5/ 11-5/ 18-5
25/5
1-6/ 8-6/ 15-6/ 22-6
29/6
6-7/ 13-7/ 20-7
27/7
3-8/ 10-8

€ 488
€ 495
€ 536
€ 618
€ 689
€ 712
€ 742

€ 46
€ 47
€ 53
€ 65
€ 75
€ 78
€ 83

4-5/ 11-5/ 18-5
25-5/ 1-6/ 8-6/ 15-6/ 22-6
29/6
6-7/ 13-7/ 20-7
27-7/ 3-8/ 10-8/ 17-8/ 24-8
31-8/ 7-9/ 14-9/ 21-9
28-9/ 5-10/ 12-10/ 19-10/ 26-10

€ 506
€ 532
€ 585
€ 594
€ 673
€ 602
€ 524

€ 49
€ 53
€ 60
€ 61
€ 73
€ 63
€ 51

17-8/ 24-8
31-8/ 7-9/ 14-9/ 21-9
28/9
5-10/ 12-10/ 19-10/ 26-10

€ 667
€ 597
€ 556
€ 540

€ 72
€ 62
€ 56
€ 54

Kortingen hotel:
° Kinderen 2-11 jaar 1e en 2e kind - 50 % op verblijf
° 3de persoon in dezelfde kamer - 20 % op verblijf
° Lange verblijven 7 nachten of meer - 5 % op verblijf

Kortingen hotel:

Supplementen:

° Kinderen 2-11 jaar 1e en 2e kind - 50 % op verblijf
° 3de persoon in dezelfde kamer - 25 % op verblijf
° Half pension korting - € 3,00 per persoon per dag op verblijf
° Vroegboekkorting voor 30/04 - 5 % op verblijf
° Lange verblijven + 21 nachten - 10 % op verblijf

° Single in dubbel: € 22,50 p.p. /nacht
° Toeslag vol pension: € 7,50 p.p. /nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 p.p. / traject / single

Supplementen:

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.

° Single: € 15,00 p.p. / nacht
° Single in dubbel: € 22,50 p.p. / nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 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.

Hotel Mont Park *** 2018 HP

Hotel Avenida **** 2018 HP

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

4-5/ 11-5/ 18-5
25/5
1/6
8-6/ 15-6/ 22-6
29/6
6-7/ 13-7/ 20-7/ 27-7
3-8/ 10-8
17/8
24-8/ 31-8
7-9/ 14-9/ 21-9/ 28-9
5/10
12-10/ 19-10/ 26-10

€ 427
€ 432
€ 458
€ 486
€ 530
€ 537
€ 634
€ 592
€ 537
€ 502
€ 471
€ 458

€ 38
€ 38
€ 42
€ 46
€ 52
€ 53
€ 67
€ 61
€ 53
€ 48
€ 44
€ 42

4-5/ 11-5/ 18-5
25/5
1/6
8/6
15-6/ 22-6
29-6/ 6-7/ 13-7
20/7
27/7
3-8/ 10-8/ 17-8
24/8
31/8
7/9

€ 576
€ 616
€ 621
€ 655
€ 686
€ 716
€ 730
€ 773
€ 830
€ 780
€ 734
€ 721

€ 59
€ 65
€ 65
€ 70
€ 75
€ 79
€ 81
€ 87
€ 95
€ 88
€ 81
€ 80

14/9
21/9
28-9/ 5-10
12/10
19-10/ 26-10

€ 716
€ 712
€ 686
€ 567
€ 519

€ 79
€ 78
€ 75
€ 58
€ 51

Kortingen hotel:
° Kinderen 2-11 jaar 1e kind - 100 % op verblijf
(28-7 tot 7-9 - 50 % op verblijf)
° 3de persoon in dezelfde kamer - 30 % op verblijf
° boekingen 45 dagen voor aankomst - 10 % op verblijf (niet cum.)
° Lange verblijven + 14 nachten - 10 % op verblijf (niet cum.)

Kortingen hotel:

Supplementen:
° Single: € 12,50 p.p. / nacht
° Single in dubbel: € 19,00 p.p. / nacht
° Toeslag vol pension: € 2,50 p.p. / nacht

° Kinderen (2-12jr) 1ste - 100 % en 2de - 50 % op verblijf
° 3de pers (in dezelfde kamer) - 25 % op verblijf
° Vroegboekkorting boekingen gemaakt voor 30/04/18 - 10 % op verblijf
° Lange verblijven + 10 nachten - 10 % op verblijf

° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 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.

° Single in dubbel: € 24,50 p.p. / nacht
° Single: € 17,50 p.p. / nacht
° Toeslag vol pension: € 3,50 p.p. / nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / nacht
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 p.p. / traject / single

Supplementen:

Hotel Madeiro Centro **** 2018 HP

Hotel Helios *** 2018 HP

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

4-5/ 11-5/ 18-5
25/5
1-6/ 8-6
15/6
22-6/ 29-6
6/7
13-7/ 20-7
27/7
3-8/ 10-8
17/8
24-8/ 31-8
7/9

€ 654
€ 661
€ 706
€ 720
€ 803
€ 808
€ 838
€ 854
€ 952
€ 940
€ 873
€ 864

€ 70
€ 71
€ 77
€ 79
€ 91
€ 92
€ 96
€ 99
€ 113
€ 111
€ 101
€ 100

4-5/ 11-5/ 18-5
25-5/ 1-6
8-6/ 15-6
22-6/ 29-6/ 6-7
13-7/ 20-7/ 27-7
3-8/ 10-8/ 17-8
24/8
31-8/ 7-9/ 14-9/ 21-9
28/9
5/10
12/10
19-10/ 26-10

€ 506
€ 533
€ 541
€ 620
€ 647
€ 691
€ 653
€ 647
€ 587
€ 577
€ 516
€ 506

€ 49
€ 53
€ 54
€ 65
€ 69
€ 75
€ 70
€ 69
€ 60
€ 59
€ 50
€ 49

14-9/ 21-9
28/9
5-10/ 12-10/ 19-10/ 26-10

€ 811
€ 799
€ 724

€ 92
€ 91
€ 80

Kortingen hotel:
° Kinderen (2-12jr) 1ste en 2de - 50 % op verblijf
° 3de pers (in dezelfde kamer) - 35 % op verblijf
° Kamers zonder balkon - 10 % op verblijf
° 14 nachten of meer - 10 % op verblijf

Supplementen:
° Single in dubbel: + 60 % op verblijf
° Toeslag vol pension: € 6,00 p.p. / nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 p.p. / traject / single

Kortingen hotel:
° Kind 2-12 jaar 1e kind - 100 % op verblijf
(23-6 tot 29-9 - 50 % op verblijf)
° Kind 2-12 jaar 2e kind - 50 % op verblijf
° 3de persoon in dezelfde kamer - 20 % op verblijf
° Vroegboekkorting tot 31-3-18 - 7 % op verblijf

Supplementen:
° Single: € 19,00 p.p. / nacht
° Toeslag vol pension € 7,00 p.p. / nacht
° Zwembadzicht + 10 % op verblijf (geen single kamers beschikbaar)
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 p.p. / traject / single

Hotel Port Benidorm **** 2018 HP

Hotel Port Fiesta Park *** 2018 HP

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

4/5
11/5
18-5/ 25-5
1-6/ 8-6
15-6/ 22-6
29-6/ 6-7
13-7/ 20-7/ 27-7
3-8/ 10-8/ 17-8
24/8
31-8/ 7-9
14/9
21/9
28/9
5/10
12/10
19-10/ 26-10

€ 663
€ 682
€ 663
€ 706
€ 750
€ 811
€ 864
€ 969
€ 849
€ 882
€ 837
€ 829
€ 761
€ 750
€ 650
€ 610

€ 71
€ 74
€ 71
€ 77
€ 84
€ 92
€ 100
€ 115
€ 98
€ 103
€ 96
€ 95
€ 85
€ 84
€ 69
€ 64

4/5
11/5
18-5/ 25-5
1-6/ 8-6
15-6/ 22-6
29-6/ 6-7
13-7/ 20-7/ 27-7
3-8/ 10-8/ 17-8
24/8
31-8/ 7-9
14/9
21/9
28/9
5/10
12/10
19-10/ 26-10

€ 462
€ 484
€ 462
€ 514
€ 540
€ 645
€ 689
€ 759
€ 661
€ 645
€ 608
€ 601
€ 549
€ 540
€ 484
€ 462

€ 43
€ 46
€ 43
€ 50
€ 54
€ 69
€ 75
€ 85
€ 71
€ 69
€ 63
€ 62
€ 55
€ 54
€ 46
€ 43

Kortingen hotel:

Kortingen hotel:

° Kinderen (2-12jr) 1ste en 2de - 50 % op verblijf
° 3de pers (in dezelfde kamer) - 30 % op verblijf

° Kinderen (2-12jr) 1ste - 100 % en 2de - 50 % op verblijf
° 3de pers ( in dezelfde kamer) - 30 % op verblijf

Supplementen:

Supplementen:

° Single in dubbel: € 34,00 p.p. / nacht
° Toeslag vol pension: € 2,50 p.p. / nacht
° Toeslag all-in: € 19,00 p.p. / nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 p.p. / traject / single

° Single: € 15,00 p.p. / nacht
° Single in dubbel: € 27,00 p.p. / nacht
° Toeslag vol pension: € 2,50 p.p. / nacht
° Toeslag all-in: € 12,50 p.p. / nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 p.p. / traject / single

Hotel Prince Park *** 2018 HP

Hotel Sol Pelicanos / Ocas *** 2018 HP

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

Afreisdata

10 dagen / pers.

Extra nacht *

4-5/ 11-5/ 18-5
25/5
1-6/ 8-6/ 15-6/ 22-6
29/6
6/7
13/7
20/7
27/7
3-8/ 10-8
17/8
24/8
31-8/ 7-9/ 14-9/ 21-9
28/9
5-10/ 12-10/ 19-10/ 26-10

€ 462
€ 465
€ 480
€ 536
€ 545
€ 583
€ 598
€ 606
€ 616
€ 590
€ 580
€ 563
€ 510
€ 488

€ 43
€ 43
€ 45
€ 53
€ 54
€ 60
€ 62
€ 63
€ 65
€ 61
€ 59
€ 57
€ 49
€ 46

4-5/ 11-5/ 18-5
25/5
1-6/ 8-6
15-6/ 22-6/ 29-6/ 6-7
13/7
20/7
27/7
3-8/ 10-8/ 17-8
24/8
31-8/ 7-9
14-9/ 21-9
28/9
5/10
12-10/ 19-10/ 26-10

€ 585
€ 590
€ 616
€ 677
€ 737
€ 761
€ 795
€ 840
€ 772
€ 761
€ 677
€ 634
€ 616
€ 585

€ 60
€ 61
€ 65
€ 73
€ 82
€ 85
€ 90
€ 97
€ 87
€ 85
€ 73
€ 67
€ 65
€ 60

Kortingen hotel:

Kortingen hotel:

° Kinderen 2-12 jaar 1e kind - 50 % op verblijf
° Kinderen 2-12 jaar 2e kind - 50 % op verblijf
° 3de persoon in dezelfde kamer - 25 % op verblijf
° Vroegboekkorting tot 01-05-2018: - 10 % op verblijf

° Kinderen 2-6 jaar 1e kind - 75 % op verblijf
° Kinderen 7-11 jaar 1e kind - 50 % op verblijf
° Kinderen 2-11 jaar 2e kind - 50 % op verblijf
° 3de persoon in dezelfde kamer - 30 % op verblijf

Supplementen:

° Vroegboekkorting tot 31-03-2018 - 10 % op verblijf

° Single: € 12,50 p.p. / nacht
° Toeslag vol pension € 2,00 p.p. / nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 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:
° Single: € 22,50 p.p. /nacht
° Zwembadzicht: € 17,00 p.p. / nacht
° Royal class: € 15,00 p.p. / traject
° Vip couchette: € 30,00 p.p. / traject / dubbel
° Vip couchette: € 43,00 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)

