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€ 1269  StrandvakantieTurkse Rivièra 

Vrijdag 1 november tot vrijdag 8 november 2019 | 8 dagen 

• Nederlandstalige begeleiding 
• Exclusieve groepsreis voor Alleenreizenden 50+  
• All inclusive vakantie én 3 inbegrepen excursies 

In het zuidwesten van Turkije kunt u Antalya vinden, bekend als grootste 
badplaats van het land en hoofdstad van de Turkse Rivièra. In november 
haalt het kwik hier nog een zeer aangenaam gemiddelde van 22 graden en 
de bestemming heeft maar liefst 300 dagen zon per jaar. Ideaal dus voor 
een weekje genieten aan het strand of zwembad, met enkele leuke  
uitstappen. 

Ons hotel ligt op enkele kilometers van Side, een antiek havenstadje waar 
u talloze gezellige winkeltjes en barretjes kan vinden. Op onze reis brengen 
wij ook een bezoek aan het historische Sagalassos, een antieke stadsruïne, 
het stadscentrum van Antalya, Perge... 

Hotel: Sentido Turan Prince Hotel*****  
Ons verblijfshotel is rustig gelegen aan prachtige goudgele stranden en 
dichtbij enkele kleine winkeltjes. Het hotel biedt een uitgebreide waaier 
activiteiten aan voor een onvergetelijk verblijf. 

ALL INCLUSIVE 
Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, snacks 10:00-18:00, patisserie en ijsjes 
12:00-18:00, middernacht snacks, lokale en een selectie internationale 
(alcoholische) dranken 08:00-02:00, minibar dagelijks gevuld met  
frisdranken. 

 

Single standaard € 1299 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen.  
Max. 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. 

Formaliteiten: identiteitskaart geldig tot 6 maanden na 
retour + visum voor Turkije. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met TUI fly (maaltijden niet inclusief) 
- Transfer luchthaven - hotel - luchthaven 
- Nederlandstalige begeleiding  vanuit Zaventem en lokale gids ter plaatse 
- Verblijf in Turan Prince hotel***** op basis van ALL INCLUSIVE 
- Luchthaventaksen en BTW 
- 3 daguitstappen inclusief lunch 
- Visum 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Reis– en annulatieverzekering                            - Transfer vanuit Lochristi  
- Persoonlijke uitgaven & fooien                              naar Zaventem: € 40 pp.  
- Eventuele optionele uitstappen                                                                                      
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-€ 30 per persoon 

Boek vóór 15/09/2019: 



StrandvakantieTurkse Riviera 
Vrijdag 1 november tot vrijdag 8 november 2019 | 8 dagen 

Dag 1: Brussel - Antalya (A) 
Vertrek van onze vlucht vanuit Brussel naar Antalya. 
Transfer naar het hotel. Check-in en avondmaal. 
Overnachting in het hotel.  

Dag 2: Vrije dag (O-M-A) 
Ontbijt. Vandaag kunnen we heerlijk genieten van alle 
faciliteiten die het hotel te bieden heeft of een  
wandelingetje maken naar een van de dichtbijgelegen 
winkeltjes. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Dag 3: Centrum Antalya, Perge, Aspendos (O-M-A) 
Na het ontbijt brengen wij een gegidst bezoek aan het 
centrum van Antalya. In de oude, autovrije stad  
wandelen we door de geplaveide straatjes en komen 
langs de Poort van Hadrianus, de gegroefde Minaret, 
… Het moderner stadsgedeelte beschikt over een 
prachtige boulevard met palmbomen en verscheide-
ne winkelmogelijkheden. We zetten onze trip verder 
naar de antieke stad Perge, deze is na Efeze de best 
bewaarde archeologische site van Turkije. Perge werd 
gesticht door de Grieken en nadien werd deze  
veroverd door Alexander de Grote en de Romeinen. 
Na Perge brengen we een bezoek aan een andere 
Grieks, Romeinse stad namelijk Aspendos. In deze 
stad gaan we het best bewaarde  Romeins theater uit 
de oudheid gaan bekijken. Onze lunch nuttigen we in 
een lokaal restaurant. Na deze culturele dag rijden we 
terug naar ons hotel. Avondmaal en overnachting in 
het hotel. 

Dag 4: Manavgat, Side (O-M-A) 
Ontbijt en vrije voormiddag aan het hotel. Na de 
lunch bezoeken we de grote lokale markt van 
Manavgat en de prachtige watervallen. Hierna gaan 
we naar het pittoreske antieke dorpje Side. Deze  
opgegraven havenstad was vroeger een slavenmarkt 
en het centrum van de piraterij. In de oude stad kunt 
u verscheidene overblijfselen van de Romeinse tijd 
terugvinden zoals een mooi aquaduct, de marktplaats 
(Agora), typische Romeinse baden en een van de 
grootste theaters in Azië. Al enkele jaren wordt het 
theater terug actief gebruikt voor shows, folklore en 
andere culturele activiteiten. Avondmaal en  
overnachting in het hotel. 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 90 30 
info@alleenreizenden.be 

Dag 5: Vrije dag (O-M-A) 
Vandaag genieten we van de rust en onze vrije dag in het 
hotel, want morgen staat er terug een drukke dag op ons 
te wachten. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Dag 6: Sagalassos (O-M-A) 
Na het ontbijt gaan we op weg naar Sagalassos.  
We bezoeken hier de wereldberoemde Belgische  
opgravingen waaraan de KU Leuven deelnam. Deze plek 
is een antieke stadsruïne van een eens welvarende stad 
in de Hellenistische, Romeinse periode. Vandaag de dag 
zijn er hier al vele memorabele zaken opgegraven van 
deze periode. We genieten van een lunch in de buurt van 
Sagalassos. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Dag 7: Vrije dag (O-M-A) 
Ontbijt. Vandaag kunnen we nog eens langs de goudgele 
stranden wandelen en voor een laatste keer genieten van 
de warme zeebries of we kunnen heerlijk vertoeven aan 
het zwembad met een verfrissend drankje. Avondmaal en 
overnachting in het hotel. 
  
Dag 8: Antalya-Brussel (O) 
Ontbijt. We nemen de transfer naar de luchthaven voor 
onze vlucht terug naar België. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Tijdens deze strandvakantie reist u op eigen tempo en heeft u 
de vrije keuze al dan niet deel te nemen aan de excursies.  
De dagen dat de excursies plaatsvinden kunnen gewijzigd 
worden.  


