
 

 

 

 
 
voor de SNELLE BESLISSERS, zo snel mogelijk te reserveren.  

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden? 

• Geldig voor nieuwe boekingen van 12/11/2018 t.e.m. 25/11/2018 op een selectie van 
vliegvakanties (pakket hotel + vlucht) met afreizen van 04/04/2019 t.e.m. 23/10/2019. 

• De 2e persoon gratis is verrekend in de prijs onder de vorm van een korting van 50% of meer 
op hotel + vlucht van beide volwassen deelnemers (niet geldig op luchthaventaksen, 
stoelkeuze, bagage, transfers en annuleringsgarantie). 

Wees er snel bij, want deze actie loopt af op zondag 25/11! 

 
DE PRIJZEN DIE VERMELD ZIJN, zijn reeds promo prijzen per persoon, waar 
2de persoon gratis is, de gewone prijs is dubbele van vermelde prijs 
 

 
SunConnect Kolymbia Star 

Griekenland, Rhodos, Kolymbia 

€ 1.444 € 664 

per persoon in een Promokamer 
Vertrek op 7/4/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) half pension 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 



 

********************************************* ************************************ 

 

smartline La Santa Maria 

Spanje, Mallorca, Cala Millor 

€ 997 € 493 

per persoon in een Promokamer 
Vertrek op 23/6/2019 

Wat is inbegrepen? 

• 4 nacht(en) half pension 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

*************************************** ****************************************** 

 

Iberostar Jardín del Sol Suites 

Spanje, Mallorca, Santa Ponsa 

€ 1.310 € 666 

per persoon in een Promosuite 
Vertrek op 20/6/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) logies & ontbijt 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

****************************************  ************************************** 

 

HM Tropical 
Spanje, Mallorca, Playa de Palma 

€ 1.352 € 687 

per persoon in een Promokamer zijzeezicht 
Vertrek op 8/4/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) logies & ontbijt 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

******************************** ********************************************** 

 



Ibiscus 

Griekenland, Rhodos, Rhodos-stad 

€ 1.383 € 704 

per persoon in een Kamer landzijde 
Vertrek op 7/4/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) logies & ontbijt 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

********************************************  ********************************** 

 

Club Yali Hotels & Resort 

Turkije, Kusadasi, Gümüldür 

€ 792 € 409 

per persoon in een Promokamer 
Vertrek op 24/4/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) all inclusive 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

***********************************************  ******************************** 

Best Triton 

Spanje, Costa del Sol, Benalmádena 

€ 936 € 478 

per persoon in een Kamer zijzeezicht 
Vertrek op 23/10/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) logies & ontbijt 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

***************************** **************************************************** 

 

SENTIDO Pearl Beach 

Griekenland, Kreta, Rethymnon 

€ 1.156 € 596 

per persoon in een Promokamer 
Vertrek op 19/6/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) half pension 



• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

************************** ******************************************************* 

 

Lindian Village 

Griekenland, Rhodos, Lardos 

€ 1.175 € 605 

per persoon in een Promokamer 'Mediterraneo' 
Vertrek op 5/5/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) logies & ontbijt 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

******************************* *************************************************** 

 

smartline Meridian 

Bulgarije, Bulgaarse Rivièra, Zonnestrand 

€ 1.249 € 649 

per persoon in een Promokamer 
Vertrek op 4/6/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 14 nacht(en) half pension 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

*****************************  *************************************************** 

Mitsis Grand Hotel 
Griekenland, Rhodos, Rhodos-stad 

€ 1.671 € 857 

per persoon in een Promokamer tuinzicht 
Vertrek op 7/4/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) all inclusive 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

**************************************  ****************************************** 

 



Iberostar Creta Panorama & Mare 

Griekenland, Kreta, Panormo 

€ 928 € 489 

per persoon in een Promokamer 
Vertrek op 15/6/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 4 nacht(en) half pension 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

***************************** *************************************************** 

smartline Skanes Serail 
Tunesië, Tunesië Vasteland, Skanes 

€ 932 € 490 

per persoon in een Promokamer 
Vertrek op 23/5/2019 

Wat is inbegrepen? 
• 7 nacht(en) all inclusive 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

******************************************  ************************************** 

 

Kipriotis Hippocrates 

Griekenland, Kos, Psalidi 

€ 1.180 € 623 

per persoon in een Promokamer 
Vertrek op 19/6/2019 

Wat is inbegrepen? 

• 7 nacht(en) all inclusive 
• Vlucht vanuit Brussel 
• Omruilgarantie tot 4 weken voor vertrek 

 

***************************** *************************************************** 

 

 

 

 

 



 


