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VANAF  

€ 699

WELLNESSVAKANTIE IN TUNESIË 
VERWENNERIJ VOOR LICHAAM EN GEEST

>  Dag 1: hamamsessie + scrub met beldi 
zeep, zeewierpakking en 30 minuten 
massage

>  Dag 2: hydromassage, zeewierpakking 
en 30 minuten massage

>  Dag 3: onderwaterdouche, zeewierpak-
king of hydromassage en 30 minuten 
massage

>  Dag 4 en 5: vrije keuze uit verschillende 
wellnessbehandelingen

>  Het wellnesscentrum beschikt over maar 
liefst 40 behandelingskamers, 4 zeewa-
terzwembaden waarvan 1 in openlucht. 
Het wellnesscentrum werd onlangs  
gelauwerd als “beste spa van Tunesië”.

Tijdens je verblijf van 7 nachten geniet je van een uitgebreid wellnesspakket:

Laat je van kop tot teen verwennen tijdens een welverdiende wellnessvakantie. In het wellness-
centrum SPA Sensations van hotel Iberostar Kantaoui Bay geniet je van heerlijke massages en 
schoonheidsbehandelingen. Na deze rustvakantie kom je als herboren terug. Een Nederlandstalige 
reisbegeleider vergezelt je van Brussel tot Brussel.

RELA
X

TROEVEN
>  Mooi 5-sterrenhotel aan het strand
>  Ruime en aangename kamers
> Vriendelijke en professionele bediening
> SPA Sensations wellnesscentrum

TUNESIË 
IBEROSTAR KANTAOUI BAY 
g

Logeer in een mooi 5-sterrenhotel aan het strand op 3 km van de 
haven van Port El Kantaoui. De kamers zijn ruim en aangenaam 
ingericht. Laat je verwennen in de Arabische baden en geniet van de 
therapeutische krachten van het water in de spa. De Tunesische gas-
tronomie en gastvrijheid krijg je er bovenop.
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SOLO ZEN

TIJD VOOR MEZELF ALL-INCLUSIVE

INBEGREPEN 
•   Rechtstreekse vluchten 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 

Kantaoui Bay hotel
•  Wellnessbehandelingen zoals in het programma beschreven
•  Nederlandstalige reisbegeleider vanuit Brussel

NIET INBEGREPEN 
 Persoonlijke uitgaven, bijkomende wellnessbehandelingen 
ter plaatse te regelen, niet vermelde diensten en excursies, 
toeristenbelasting.

OPMERKING 
 Deze wellnessvakantie is gegarandeerd vanaf 15 deelnemers.

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

PAKKETCODE: PNBE01

KAMERTYPE 2 PERS.
X2A

1 PERS.
X1A

IBEROSTAR KANTAOUI BAY 
€ 699 € 755

04/05/19
  

24/09/19  € 799 € 855

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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