
 

  
 

THAILAND, KERSTMARKTEN en CRUISES met GRATIS KINDEREN, … 
 

Kijk hieronder 

THAI AIRWAYS KORTING  
Tot € 150 per persoon!  

  
 
 

 

Is het voor je soms moeilijk kiezen tussen onze exotische 
vakanties, wij geven mooie korting met Thai Airways! 

Als je  t.e.m. 28/02 een vlucht boekt met Thai Airways naar 
Phuket, Bangkok, Krabi of Denpasar, dan krijgt hij € 100 
extra korting per persoon. Deze korting is geldig bovenop 
de andere voordelen of kortingscodes. 

En er is meer! Als je kiest voor een verblijf in SENTIDO 
Graceland Khao Lak Resort, Sunprime Kamala Beach 
of Sunwing Bangtao Resort, dan bedraagt de korting niet € 100, maar € 150 euro per persoon. 
Geweldig, toch? 

Voorwaarden: 

 Geldig voor nieuwe boekingen gemaakt van 01/12/2018  t.e.m. 28/02/2019 voor afreizen van 
11/04/2019 t.e.m. 26/06/2019. 

 Geldig voor vluchten met Thai Airways. 

 Geldig voor verblijven in HKT, BKK, KBV en DPS. 

 Deze korting is cumuleerbaar met andere voordelen (bv. First Minute korting, singlekorting, 
55+ korting, enz.). 

 Korting van € 150 per persoon ipv € 100 per persoon bij boeking Thai Airways + verblijf in 
Sentido Graceland Khao Lak Resort, Sunprime Kamala Resort of Sunwing Bangtao Resort 

  

 
 
 

 

 

 

   



BEZOEK DE MOOISTE KERSTMARKTEN VAN EUROPA  
Snuif de kerstsfeer op!  

  
 
 

 

De geur van gepofte kastanjes, een beker warme glühwein en sfeervolle 
kerstkraampjes… De kerstmarkten in Europa behoren zonder twijfel tot de mooiste ter 
wereld.  

Knijp er een paar dagen tussenuit en laat je meevoeren door de magische kerstsfeer! 

Enkele ideetjes? 

 Brussel - België 
Park Inn by Radisson Brussels Midi (ex Park Inn Brussels Midi)  (7513A XBED-cataloog) 
Aankomst op 22/12/2018 voor 1 nacht 
Vanaf € 41 p.p. in logies en ontbijt 
  

 Dresden - Duitsland 
Radisson Blu Park Hotel & Appartementen (61052A) 
Aankomst op 18/12/2018 voor 2 nachten 
Vanaf € 124 p.p. in logies en ontbijt 
  

 Eguisheim - Frankrijk 
Hostellerie La Ferme du Pape (1FELDA) 
Aankomst op 18/12/2018 voor 3 nachten 
Vanaf € 168 p.p. in halfpension 

 
*prijsberekening gemaakt op 04/12/2018 

 
 
 

 

 

 

   

ACTIE ‘ZOMERCRUISES EN KIDS GRATIS’ VERLENGD  
T.e.m. 30/12  

  
 
 

Wil je volgende zomer aan een zacht prijsje 
op cruise vertrekken? Dat treft, want we 
verlengen de actie ‘Zomercruises en kids 
gratis’ nog t.e.m. 30 december. 

Hierbij geniet je klant van cruisepromoties die 
soms tot € 200 per persoon goedkoper zijn 
dan bij de rederij.  

Bovendien gaan de kinderen gratis mee op 
cruise op een selectie van afvaarten. Deze 
scherpe prijzen worden exclusief door 
Thomas Cook aangeboden. 



 

Een voorbeeld: 

 Griekse eilanden: Venetië, Argostoli, Santorini, Mykonos & Bari 

 8 dagen met de Costa Luminosa**** 

 Vertrek 6 juli 2019: binnenkajuit voor € 899 p.p., balkonkajuit premium voor € 1249 p.p. 

 Kinderen t.e.m. 17 jaar gratis! 

 Code: P1COLU 

 

 
Ontdek hier onze leaflet van de actie ‘zomercruises en kids gratis’. 
 

 

 

 

 

https://campaigns.thomascook.be/optiext/optiextension.dll?ID=y67y_99sLT9BLcMs5rCElmj174VauXGrXRPA2Jlav_etBN9OXh9sYJvfCShCbt5fx9%2BTjPUDPrKnKZhHHZc%2BI6yXE3snkRXk780yYf4h

