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€ 850 StrandvakantieTunesië  

Zondag 20 oktober tot zondag 27 oktober 2019 | 8 dagen 

• Knalprijs voor een 5-sterren vakantie 
• All-Inclusive vakantie 
• Exclusieve groepsreis voor Alleenreizenden 50+  
• Nederlandstalige begeleiding vanaf het vertrek in Zaventem  

Zalig genieten van zon en strand… Reis mee naar Tunesië met zijn oneindige 
prachtige zandstranden, schitterende opgravingen, eeuwenoude souks en  
uitgestrekte woestijnen. Tijdens deze strandvakantie reist u op eigen tempo 
en heeft u de vrije keuze om samen met onze reisleiding al dan niet deel te 
nemen aan optionele excursies. 

- Sousse: deze stad is getuige van de rijke en intense geschiedenis van  
Tunesië. Bezoek de fascinerende medina van Sousse, in 1988 uitgeroepen tot 
Werelderfgoed door de UNESCO. Bewonder de Grote Moskee en de Kasbah. 
Verder is het ook de moeite waard om wat tijd door te brengen in het  
Archeologisch Museum van Sousse.  

- Trek per 4x4 door de Sahara: verken de woestijn per 4x4 met groene oases, 
golvende duinen en schitterende zoutmeren.  

Hotel: Iberostar Kantaoui Bay***** te Sousse  
Het mooie vijfsterrenhotel ligt direct aan het zandstrand op ca. 3 km van het  
centrum van Port El Kantaoui, één van de belangrijkste toeristische  
bestemmingen in het land waar u kunt genieten van een jachthaven.  
Het hotel biedt 358 kamers met roomservice. Tegen betaling kunt u gebruik 
maken van het thalassocenter met een zoutwaterzwembad, hamam, sauna en 
massageservice. U kunt volop genieten van de Tunesische gastronomie want 
we verblijven in all inclusive. In het buffetrestaurant of in een van de twee  
à-la-carterestaurants van het hotel wacht u het beste van de lokale keuken. 
 
 

 

Single tuinzicht € 875 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Be-
houdens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verho-
ging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toe-
ristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv 
klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma wor-
den aangepast. 

 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug  
- Nederlandstalige begeleiding vanaf het vertrek in Zaventem 
- Verblijf in Iberostar Kantaoui Bay ***** op basis van ALL INCLUSIVE 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:     
- Reis– en annulatie verzekering   Formaliteiten:  
- Persoonlijke uitgaven     Geldige identiteitskaart 
- Eventuele uitstappen        
- Transfer vanuit Lochristi naar Zaventem: €40 p.p.  
- Toegang tot de Thalasso Spa       

€ 920 Single zeezicht 
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-€ 25 per persoon 
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