Turkije, Dalaman
9 mei en 16mei en 17 oktober, 11 dagen 10 nachten

S-Plus

De Egeïsche Kust is een topvakantiebestemming met naast de zon en het strand, ook heel wat
natuurschoon en kunsthistorische schatten. Ideaal om rust en cultuurgenot te combineren.
Hotel Blue Bay Platinum***** is een aantrekkelijk hotel, modern van architectuur met
goed ingerichte kamers ondergebracht in vier gebouwen. De buffetten zijn uitgebreid en
lekker. De ligging is goed, op 100 m. van het strand met privégedeelte, ongeveer anderhalve
kilometer van Marmaris en bushalte voor het hotel. 90 km. van de luchthaven.
Faciliteiten: Speelzaal, kapsalon, shops, wasservice, roomservice, Wifi (gratis) het hele
resort, hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm), 2 à-la-carterestaurants (waarvan 1 met
Italiaanse en internationale keuken), patisserie, lobbybar, poolbar met snacks, 4
zoetwaterzwembaden waarvan 1 met 2 glijbanen, kinderbad, zonneterras, gratis ligzetels en
parasols aan de zwembaden en het strand
, gratis handdoekenservice (mits waarborg)•Overdekt zwembad (verwarmd in april en
oktober).
Betalend: biljart, spacentrum met sauna, Turks bad, massages en behandelingen
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, slippers), tegelvloer, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, safe (betalend) en balkon.
All-in: Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm. - Laat ontbijt (10-11u.) -Korting in de
twee à-la-carterestaurants. - Snacks en patisserie (11.30-18u.). - Soep (23-23.30u.). - Selectie
van lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken (10-23.30u.). - Koelkast dagelijks
gevuld met water. - Pingpong, biljart (8-12u.). - Fitness (9-17u.), sauna (15-17u.), Turks bad
(9-17u., behandelingen betalend). - 6x/week animatie overdag en 's avonds (softanimatie aan
het begin en op het einde van het seizoen.
Inbegrepen in de prijs : chartervlucht Zaventem-Dalaman en terug – transfer naar hotel en
terug – 10 overnachtingen all-in – Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem – btw –
luchthaventaksen – annulerings- en bagageverzekering.
Reissom per persoon (minimum 20 deelnemers):
2-persoonskamer
9 mei
899 euro
16 mei
920 euro
17 oktober
799 euro

Tulpstraat, 19
9100 Sint Niklaas

toeslag 1-persoonskamer
geen
geen
geen
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