Turkije, Antalya
Vertrek vanuit Oostende of Brussel naar keuze: 28 april en 12 dagen/ 11nachten All-in
Vertrek vanuit Oostende of Brussel naar keuze: 29 september 15 dagen/14 nachten Allin
Zonnebaden in de sporen van Cleopatra dat doet men aan de Turkse Rivièra. Er is echter
veel meer om van te genieten: de stad Olympos, de watervallen van Düden en de
kalkterrassen van Pamukkale zijn interessante excursies. Uw verblijf ligt aan het strand, 4 km
van Colakli en 10 km van Side aan de Turkse riviera.
Hotel Alva Donna Beach Resort Comfort**** is een prima keuze. Het is uitstekend
gelegen aan een mooi zandstrand op 10 km van Side met winkeltjes in de buurt. De keuken is
overheerlijk, de service top en de uitgebreide faciliteiten zorgen voor het nodige comfort.
Faciliteiten: Kapsalon – Schoonheidssalon – Discotheek – Cinema – Shops – Wasservice Roomservice (24/24u.) - Wifi (gratis) in een deel van het resort - Hoofdrestaurant (maaltijden
in buffetvorm, thema-avonden) - A-la-carterestaurants (mits reserveringskost): Turks,
Italiaans en vis - Gesloten schoenen en lange broek verplicht voor het avondmaal - Bistro
(24/24u.) – Wijnhuis - Verschillende bars - 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 1 verwarmd),
kinderbad (verwarmd), zonneterras - Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad - Gratis
handdoekenservice - Overdekt zoetwaterzwembad (verwarmd, -18 jaar: vergezeld door een
volwassene) met kindergedeelte en bubbelbad. Betalend: bowling, biljart, spacentrum met
zoutwaterzwembad, massages (o.a. Thaise massage) en behandelingen.
Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger, badjas, slippers), houten vloer of
tapijt, centrale airco (enkele uren per dag), hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon.
All-in: Ontbijt (vers fruitsap inbegrepen), laat ontbijt (10.30-12u.), middag- en avondmaal in
buffetvorm. - Buffet voor kinderen. - Selectie van lokale en internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.). - Selectie van maaltijden en dranken in de bistro
(24/24u.). - Minibar (elke dag bijgevuld met water, frisdranken en bier). - Tennis (overdag en
met verlichting), tennismateriaal, basketbal, volleybal, minivoetbal, pingpong, vogelpik.Fitness, stepaerobic, aquagym, Turks bad, sauna. - Cinema, discotheek. - Softanimatie
overdag en 's avonds (livemuziek, shows).
Inbegrepen in de prijs : chartervlucht van Zaventem of Oostende naar Antalya en terug –
transfer naar hotel en terug – 28 overnachtingen all-in – Nederlandstalige begeleiding vanaf
vertrek – btw – luchthaventaksen – annulerings- en bagageverzekering.
Reissom per persoon (minimum 20 deelnemers):
2-persoonskamer
28 april (12 dagen/11 nachten):
1240 euro
29 september (15 dagen/14 nachten):
1599 euro
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