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VANAF  

€ 599

SINGLEVAKANTIES VOOR 55+ 
ALLEEN, MAAR TOCH IN GROEP

>  Maak je graag een uitstap? Bovenop 
de activiteiten in het hotel kan je, 
optioneel, ook deelnemen aan 2 ex-
cursies.

>  Nessebar panoramatour: Nessebar is 
een van de oudste steden van Europa 
en staat op de Unesco Werelderfgoed-
lijst. De stad heeft een mooie ligging op 

een schiereiland aan de Zwarte Zee. De 
oude huizen imponeren met hun houten 
dakrand waar ze nog steeds de vis 
ophangen om te drogen. (code: 4268E A, 
€ 20 p.p.) 

>  Sozopol & Ropotamo: daguitstap langs 
de zuidkust van de Zwarte Zee. Je ver-
kent het Ropotamo natuurpark per boot 

op de Ropotamo rivier. Nadien bezoek 
je Sozopol, de oudste stad van Bulgarije 
aan de Zwarte Zee. Op de terugweg naar 
Zonnestrand is er nog een tussenstop 
voorzien om te winkelen of de stad te 
verkennen. (code: 4268E B, € 46 p.p., 
inclusief lunch)

In Bulgarije logeer je in het 4-sterrenhotel Iberostar Sunny Beach, een geanimeerd hotel met een centrale lig-
ging aan het Zonnestrand. In het hotel neem je deel aan activiteiten zoals zwemmen in 1 van de 3 zwembaden, 
aquagym, waterpolo, aerobics, minigolf, muurklimmen, petanque, fitness, relaxen in het wellnesscenter, een 
liveshow bekijken, cocktails drinken, deelnemen aan een dansavond, enz. In de omgeving kan je watersporten 
beoefenen, winkelen, een terrasje doen, deelnemen aan interessante excursies zoals een bezoek aan Nessebar, 
de parel van de Zwarte Zee, of andere bezienswaardigheden. De Nederlandstalige reisbegeleider verwelkomt je 
op de luchthaven van Zaventem, organiseert ter plaatse leuke activiteiten voor de groep zoals een wandeling 
door het centrum, een bezoek aan de markt, een petanquetoernooi, een Bulgaarse avond of een interessante 
excursie en reist met jou terug mee tot in de luchthaven van Zaventem. Zo hoef je je geen zorgen te maken en 
kan je je amuseren met je nieuwe vrienden of vriendinnen.

Ben je 55 jaar of ouder en wil je graag nieuwe mensen leren kennen terwijl je geniet van een ont-
spannende vakantie? Trek dan naar Bulgarije en neem deel aan een op maat gemaakt activiteiten-
programma. Een Nederlandstalige reisbegeleider vergezelt je vanaf de luchthaven in Brussel tot de 
terugkomst in Brussel.

LIFESTY
LE

& SINGLE = DOUBLE

TROEVEN
>  Ca 70 m. van het fijnzandstrand
>  In het centrum van Zonnestrand
> Nederlandstalige reisbegeleider
> Leuke activiteiten voor de groep

BOURGAS, BULGARIJE 
IBEROSTAR SUNNY BEACH f
Hotel Iberostar Sunny Beach is een uitstekend all-inclusive hotel waar 
je geniet van de uitgebreide buffetten, snacks, een lekkere cocktail in 
een van de bars en de vele faciliteiten. Vlak bij het hotel vind je een 
fijnzandstrand, bars, restaurants en winkeltjes.
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SOLO TIJD VOOR MEZELF

OP HET GEMAK ALL-INCLUSIVE

INBEGREPEN 
•   Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines heen en terug inclusief 

taksen
•  23 kg ruimbagage + 12 kg handbagage per persoon
•  Transfer van de luchthaven naar het hotel en terug
•  7 overnachtingen op basis van all-inclusive in het Iberostar Sunny 

Beach hotel
•  Deelname aan de activiteiten van deze singlevakantie
•  Nederlandstalige reisbegeleider vanuit Brussel

NIET INBEGREPEN 
 Persoonlijke uitgaven, niet vermelde diensten en excursies.

OPMERKING 
 Deze singlevakantie is gegarandeerd vanaf 15 deelnemers.

REISDOCUMENTEN & FORMALITEITEN
Reizigers met de Belgische nationaliteit hebben een geldige 
identiteitskaart nodig.

PAKKETCODE: PBOJ01

OPTIONEEL EXCURSIEPAKKET  
€ 66 - code: 4268E A/B
 > Nessebar Panoramatour (€ 20 p.p.)
 >  Sozopol & Ropotamo (€ 46 p.p., inclusief lunch)OPMERKING: Deze reis is niet gericht op koppels 

KAMERTYPE 1 PERS.
X1A

IBEROSTAR SUNNY BEACH 
€ 599

05/05/19
  

10/09/19  € 699

CATALOOG: SNS DIST

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van het kamertype zoals beschreven. De prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Het aantal eenpersoonskamers per reis is beperkt en steeds op aanvraag.
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