Tunesië, Djerba
23 april, 12 dagen (11 nachten)
Djerba is een klein eiland in de Middellandse Zee en een van de bekendste
vakantiebestemmingen van Tunesië. Het milde klimaat, de prachtige witte zandstranden en
het heldere water zijn de grootste troeven. Tijdens een vakantie in Djerba proef je NoordAfrika en geniet je niet alleen van een zonnebad, maar ook van een flink cultuurbad.
Hotel Vincci Hélios Beach**** is een viersterrenhotel gelegen aan een van de mooiste
zandstranden van Djerba. Ideaal voor een aangename en betaalbare strandvakantie zonder
luxe, maar aan een eerlijke prijs. Gelegen op 10 km van Midoun en op 25 km van Houmt
Souk. 32 km van de luchthaven.
Faciliteiten: Discotheek. - Shops. – Kapsalon. – Wasservice. - Wifi (gratis) in een deel van
het resort. - Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking). - A-la-carterestaurant:
Tunesisch. – Hoofdbar. - Moors café. - Zoetwaterzwembad, relaxzwembad (enkel
toegankelijk voor gasten die verblijven in types 24 en 27), kinderbad, zonneterras. - Gratis
ligzetels en parasols aan de zwembaden. - Gratis handdoekenservice (mits waarborg). Overdekt zwembad (verwarmd tussen 1/12-31/3). -Betalend: tennis met verlichting, fitness,
biljart, balneotherapiecentrum met hydromassage, massages, paardrijden.
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger), tegelvloer, centrale
airco/verwarming (individueel regelbaar), telefoon, satelliet-tv (flatscreen) en balkon of
terras.
All-in: Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm. - Laat ontbijt (10-11u.). - 1x/verblijf
avondmaal in het à-la-carterestaurant (vast menu). - Tafelwijn, bier van 't vat, frisdranken en
water tijdens het middag- en avondmaal. - Selectie van lokale alcoholische en nietalcoholische dranken (9-24u., vers fruitsap betalend). - 4 tennisterreinen overdag (materiaal
mits waarborg), pingpong, volleybal, voetbal, petanque, aerobic, aquagym. - Animatie
overdag en ’s avonds.
Inbegrepen in de prijs: chartervlucht van Zaventem naar Djerba en terug – transfer naar het
hotel en terug – 11 overnachtingen all-in – Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem –
btw – luchthaventaksen – bagage- en annuleringsverzekering – brandstofgarantie.
Reissom per persoon (minimum 20 deelnemers):
2-persoonskamer
23 april:
899 euro
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1-persoonskamer
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