Griekse Eilanden, KOS
30 april , 11dagen (10 nachten) en 17 september 8 dagen (7 nachten)

all in

Kos is een klein eiland dat deel uitmaakt van de Dodekanesos. Het bevindt zich ten noorden van
Rhodos en op een boogscheut van het Turkse Bodrum. Het is een verrukkelijke vakantiebestemming
met mooie stranden, pittoreske dorpjes en gezellige vissershaventjes. Kos-stad is een grotere
toeristische en gezellige badplaats.
Hotel Marmari Beach Hotel**** ligt direct aan het prachtige Marmari zandstrand, door tuinen
omgeven. Bushalte op ca. 50 m, centrum Marmari op ca. 100 m. Luchthaven op ca. 15 km.
De sfeer is er gemoedelijk, mede dankzij de dorpsachtige aanleg.
Faciliteiten: Receptie (24 uur). - Gratis WiFi in openbare ruimte. Buffetrestaurant, 3 à la carte
restaurants, 3 bars, 3 buitenzwembaden. - Er is een handdoekservice en er zijn ligbedden en parasols
beschikbaar. - Fitnessruimte, petanque, minigolf, tafeltennis, tafelvoetbal, tennisbaan (buiten),
volleybal. - Overdag en 's avonds een activiteitenprogramma. - Toeristenbelasting ca. € 3,00 per
nacht per kamer (ter plaatse te betalen).
De kamers zijn ingericht met een volledige badkamer, telefoon en tv.
All-in: Ontbijt (07:00-10:30 uur), lunch en snacks (12:30-14:30 uur), high tea (16:00-17:00 uur),
diner in buffetvorm (18:30-21:00 uur), showcooking Koffie en thee, frisdranken, bier, wijn en lokale
alcoholische drankjes (10:00-24:00 uur). Tennisbaan, volleybal, fitness, minigolf, tafeltennis,
tafelvoetbal, darts, jeu de boules, overdag activiteitenprogramma, shows.
Inbegrepen in de prijs: chartervlucht Zaventem naar Heraklion en terug – transfer naar hotel en terug
– 9 overnachtingen All In – Nederlandstalige begeleiding vanuit België – btw – luchthaventaksen –
annulerings- en bagageverzekering.
Prijs per persoon(minimum 20 deelnemers):
2-persoonskamer
30 april (11 dagen)
1120 euro
17 september (8 dagen)
1085 euro

Tulpstraat, 19
9100 Sint Niklaas

toeslag 1-persoonskamer
275 euro
275 euro
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