Bulgarije, Goudkust, Varna
11mei, 1 juni, 31 augustus en 13 september 2019 (11 dagen, 10 nachten)
Bulgarije is een veelzijdige bestemming met prachtige natuur en rijke folklore. Een ideale
vakantiebestemming ook dankzij het aangename klimaat, de Bulgaarse gastvrijheid en de uitgestrekte
stranden met gezellige badplaatsen. De badplaats Golden Sands ligt in een groene omgeving 16 km
ten noorden van een van de oudste steden van Europa:Varna. Het fijnzandstrand is 4 km lang en 100
m breed. Op de boulevard met talrijke cafés, restaurants en winkeltjes is het gezellig kuieren…
Hotel Atlas**** hotel met All Inclusive formule. Goede prijs/kwaliteit verhouding. Aan het
zwembad heerst een aangename sfeer. Je bereikt het strand en het levendige centrum met bars en
restaurants na enkele minuten wandelen. Een behandeling in het spacentrum werkt verkwikkend. 350
m van het strand en 350 m van het levendige centrum van Golden Sands, 17 km van Varna, 25 km
van de luchthaven.
Faciliteiten: amfitheater, kapsalon, wasservice, roomservice, Wifi (gratis) in een deel van het resort,
zoetwaterzwembad, 2 kinderbaden waarvan 1 met 2 glijbanen, zonneterras, gratis ligzetels en parasols
aan het zwembad, gratis handdoekenservice en overdekt zwembad. Betalend: biljart, spa.
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger), individuele airco, telefoon,
satelliet-tv, minibar (gratis), safe (betalend) en balkon of terras.
All-in: Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm, 2x/week themabuffet, laat ontbijt (tot 11u.),
snacks (10-17u.), ijsjes (10-17u.), koffiebreak (16-18u.), selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische dranken (10.30-23u.), selectie van lokale niet-alcoholische dranken
(24/24u.), pingpong, vogelpik, boccia, beachvolleybal, omnisportterrein, fitness, aerobic, aquarobic,
Turks bad, sauna, animatie overdag (o.a. danslessen) en 's avonds (shows). Betalend:
aromatherapiebad, massages, gezichts- en lichaamsbehandelingen.
Inbegrepen in de prijs: chartervlucht Zaventem of Oostende - Varna - en terug – maaltijden tijdens
de vluchten – transfer naar het hotel en terug – 10 overnachtingen all-in – Nederlandstalige
begeleiding van bij vertrek – btw – luchthaventaksen – bagage- en annuleringsverzekering –
brandstofgarantie.
Prijs per persoon (minimum 25 deelnemers):
2-persoonskamer
11 mei
1 juni
31 augustus (Oostende)
13 september

toeslag 1-persoonskamer

795 euro
899 euro
941 euro
799 euro

geen
47 euro
70 euro
geen

Vroegboekkorting: - 50 euro t/m 15/02/2019
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