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vanaf 

€ 649 Bulgarije Samen genieten en  ontdekken 

Dinsdag 6 juni tot dinsdag 13 juni 2017 | 8 dagen 

• Exclusieve groepsreis voor  
    alleenreizenden 50 plus 
• All-Inclusive vakantie  
• Verblijf in een mooi Riu 4*- hotel  
• Heel scherpe prijs!  

Bulgarije, een veelzijdige bestemming met zonnige stranden, prachtige 
natuur, rijke folklore en een aangenaam klimaat. Ter plaatse kunt u 
genieten van zon, zee, strand of kunt u samen met onze reisleiding kiezen 
uit verschillende excursiemogelijkheden zoals:  

- Nessebar: schilderachtig schiereiland met 40 prachtige middeleeuwse 
kerken  

- Varna: bezoek aan het Archeologisch museum, de kathedraal en 
gelegenheid om door de markt te wandelen  

-Folklore-avond – woudfeest: uitgebreide maaltijd, dans en muziek in een 
oud, in het bos verstopt restaurant met folklore– en variétéprogramma  

Hotel : Riu Helios Bay **** te Obzor (Goudkust – Varna)  
Dit hotel, gelegen aan het brede strand van Obzor is met zijn vriendelijke 
service en mooie kamers prijs/kwaliteit een echte TOPPER! Het hoofd- en 
themarestaurant biedt je een heerlijke keuken met een uitgebreide keuze 
en showcooking. Gelegen op 50m van shops en op 500 m van het centrum 
van Obzor. All-inclusive:  Ontbijt, lunch, snacks, diner in buffetvorm; 
selectie van nationale (niet) alcoholische dranken (10:00-00.00 uur); 
fitness, gym,show, live muziek 

 

 

 

 

Meer info: www.alleenreizenden.be of T 09 395 06 06  

 

in dubbel € 779 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 20 personen 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. 
Behoudens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele 
verhoging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, 
toeristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv 
klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma 
worden aangepast. 

 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug  
- Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche 
- Verblijf in Riu Hotel Helios Bay **** All-inclusive 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
 
Niet inbegrepen:     
- Reis– en annulatie verzekering   Formaliteiten:  
- Persoonlijke uitgaven     Geldige identiteitskaart 
- Eventuele uitstappen        
- Transfer vanuit Lochristi naar Zaventem: €30 p.p.        
 

€ 828 in single 
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-€ 130 p.p. 
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