Griekse Eilanden, Kreta
6 mei, 20 september en 23 september

S-PLUS

Bekoorlijke kusten met stranden, baaien en een heldere zee. Een indrukwekkend berglandschap en
talrijke kloven zoals de Samaria kloof. Pittoreske stadjes en dorpjes ademend in de typisch Griekse
sfeer. Talrijke overblijfselen van de grote Minoïsche beschaving waaronder het paleis van Knossos.
Levendige en populaire vakantiecentra met een aaneenschakeling van hotels, bars en terrasjes. Voor
nog meer vakantievertier is er natuurlijk… Hersonissos. Luchthaven Heraklion: 25 km.
Hotel Imperial Belvedere ****heeft alle troeven voor een onvergetelijke vakantie: een zeer lekkere
keuken, vriendelijke service, comfortabele kamers en gevarieerde animatie. Door zijn unieke ligging
tegen een heuvel biedt het hotel een totaal overzicht op het resort. 400 m van het strand, 2 km van het
centrum van Hersonissos.
Faciliteiten: shops, wifi (gratis in een deel van het hotel). 2 zoutwaterzwembaden, zonneterras, gratis
ligzetels, matrassen en parasols aan het zwembad. Betalend: tennis met verlichting, biljart, sauna.
Amerikaans ontbijtbuffet, hoofdrestaurant (buffet), Griekse thema-avond met barbecue, snackbar, bar,
poolbar. Stadskledij gewenst voor het avondmaal. Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, satelliettelevisie, koelkast, safe (betalend) en
balkon of terras met lateraal zeezicht - één persoon in dubbele kamer (beperkt aantal zonder toeslag).
All-in: ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm, huiswijn, lokaal bier, frisdranken, en water per
glas in het restaurant, snacks: pizza, toast, popcorn, ijsjes, selectie lokale alcoholische en nietalcoholische dranken in de bars, 2 tennisterreinen (incl. materiaal), pingpong, minigolf, gym,
aquagym, yoga, stretching, fitness.
Inbegrepen in de prijs: chartervlucht Zaventem of Oostende 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 25 deelnemers):
2-persoonskamer
6 mei (Brussel, 10 dagen)
898 euro
20 september (Oostende, 12 dagen) 1030 euro
23 september (Brussel, 10 dagen)
907 euro

Tulpstraat, 19
9100 Sint Niklaas

1-persoonskamer
230 euro
410 euro
230 euro
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