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SOLO TIJD VOOR MEZELF

OP HET GEMAK ALL-INCLUSIVE

VANAF  

€ 399

SINGLE VAKANTIES 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 excursies. 
 
Turkse Rivièra 
• Bezoek aan de historische sites Perge, Aspendos en de watervallen van Kursunlu; inclusief lunch: € 55 
• Bezoek aan Side en de markt van Manavgat; inclusief lunch: € 35 
 
Rode Zee Rivièra 
• Bezoek aan Luxor op 1 dag: Karnak, kolossen, koningsvallei, Hatshepsut; inclusief lunch: € 80 
• 1/2 daguistap met glasbodemboot (Blue Aquarium); ca. 2u op zee; € 30 zonder lunch

INBEGREPEN 
•   Rechtstreekse vluchten met Tailwind naar Antalya of met Brussels 

Airlines naar Hurghada heen en terug inclusief taksen
•  20 kg ruimbagage + 6 kg handbagage bij Tailwind of 23 kg 

ruimbagage + 12 kg handbagage bij Brussels Airlines
•  Transfer van de luchthaven naar het hotel en terug
•  7 overnachtingen op basis van all-inclusive
•  Deelname aan de activiteiten van deze singlevakantie
•  Nederlandstalige reisbegeleider vanuit Brussel

NIET INBEGREPEN 
 Persoonlijke uitgaven, niet vermelde diensten en facultatieve 
excursies, visum.

OPMERKING 
 Deze reis is gegarandeerd vanaf 15 deelnemers

REISDOCUMENTEN & FORMALITEITEN
Turkije: reizigers met de Belgische nationaliteit hebben een geldige 
identiteitskaart nodig die tot 6 maand na terugreis geldig is. 
Voor het visum vul je op de website www.evisa.gov.tr de vereiste 
informatie in (kost ca. 15 €). Opgelet: het visum kan ten vroegste 3 
maanden voor afreis aangevraagd worden. 
Egypte: reizigers met de Belgische nationaliteit hebben een geldige 
identiteitskaart nodig die tot 6 maanden na terugreis geldig is. Voor 
Egypte is een visum verplicht. Je kan het visum vooraf verkrijgen bij 
het Egyptische consulaat in Brussel of aankopen bij jouw reisagent 
(ca. € 28). Ruil dan bij aankomst op de luchthaven de voucher in bij 
de vertegenwoordiger van onze lokale agent Skymax Holidays. Breng 
steeds 2 pasfoto’s mee voor het visum.

In het hotel Paloma Oceana aan de Turkse Rivièra kan je deelnemen aan een resem activiteiten van de Paloma 
Primetimer club zoals danslessen, kooklessen, computerlessen, nordic walking, aerobic, petanque, kunstate-
liers, filmavond, … en nog veel meer. In samenspraak met de Nederlandstalige reisbegeleider kunnen deze of 
andere activiteiten georganiseerd worden volgens de wensen van de groep. 
Aan de Rode Zee Rivièra in Egypte verblijf je in het nieuwe Meraki Resort. Hier vind je de ideale combinatie van 
leuke activiteiten en rustig genieten. Feestjes op het strand, petanque, DJ-lessen, yoga, tai chi, pilates, medi-
tatie bij zonsondergang, tennissen, beachvolleybal, aquagym of een rondje lopen op de looppiste zijn slechts 
enkele van de vele mogelijkheden hier. Dankzij de zeer uitgebreide all-inclusive blijft je portemonnee gesloten 
en kom je niks te kort.

PAKKETCODE : PAYT10 / PHRG03

Ben je 55 jaar of ouder en wil je deze winter even weg van de koude en grijze dagen in België? Trek 
dan naar de winterzon aan de Turkse Rivièra of de Rode Zee Rivièra en neem deel aan een op maat 
gemaakt activiteitenprogramma. Een Nederlandstalige reisbegeleider vergezelt je vanaf de lucht-
haven in Brussel tot de terugkomst in Brussel.

LIFESTY
LE

OPTIONEEL EXCURSIEPAKKET  
€ 90 of € 110 - code: 40829 B/C of 38468 A/B
 >  Perge-Aspendos-Kursunlu € 55 en  
Side-Manavgat € 35 (code 40829 B/C)

 >  Luxor € 80 en glasbodemboot € 30 (code 38468 A/B)

OPMERKING: Deze reis is niet gericht op koppels 

KAMERTYPE 1 PERS.
X1A

TURKSE RIVIÈRA 

€ 39907/12/2019

 25/01/2020 € 399

RODE ZEE RIVIÈRA 

€ 59924/11/2019

 16/02/2020 € 599

CATALOOG : SNS DIST

SINGLE = DUBBEL

TROEVEN
>  Aangepast activiteitenprogramma voor 55+
>  Prachtig hotel van de gerenommeerde  

PALOMA-keten
>  Uitstekende keuken met biologische maaltijden 

en wijn

TURKSE RIVIÈRA, TURKIJE, 
PALOMA OCEANA g
Hotel Paloma Oceana is een heerlijk all-inclusive resort met een 
uitstekende service. De buffetten in het restaurant zijn zeer uitge-
breid, met zorg klaargemaakt en dagvers. Het hotel ligt direct aan 
het strand en beschikt over vele faciliteiten zoals gratis wifi, een 
verzorgde tuin, zwembaden met glijbanen, fitness, tennisterreinen en 
verschillende à la carte restaurants.

 > TROEVEN
>  Uniek hotelconcept in Boheemse stijl
>  Verschillende thema avonden en ruim animatie 

programma
> Uitgebreide all-inclusive formule
> Uniek gedecoreerde bars

HURGHADA, EGYPTE, 
MERAKI RESORT f
Meraki Resort is een volledig gerenoveerd hotel in het oude centrum 
van Hurghada. Op een uitgestrekt domein, direct aan een 2,6 km lang 
zandstrand vind je verschillende loungebars en eetmogelijkheden. De 
kamers zijn in Boheemse stijl ingericht en voorzien van alle comfort.


