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IBEROSTAR Costa del Sol****
is een gerenoveerd 4-sterren hotel, direct aan het strand van Playa 
del Sol Villacana. De modern ingerichte kamers beschikken over 
alle modern comfort met bad/douche, airconditioning, satelliet-tv, 
balkon of terras. Het hotel beschikt over een openluchtzwembad en 
een zonneterras met ligbedden en parasols. Er is een 2de zwembad 
voorbehouden aan gasten die in de Shared poolkamers verblijven. 
Verder is er een binnenzwembad met bubbelbad, een wellnesscenter 
‘Spa Sensations’ of kan je zowel overdag als ‘s avonds deelnemen 
aan de IBEROSTAR animatie. Wifi is gratis in het hele hotel. 

Sport, ontspanning & faciliteiten:
265 kamers, wifi premium in het hele hotel, tuin, binnenzwembad 
met bubbelbad, zwembad met glijbaan, zonneterras, ligbedden 
en parasols aan het zwembad, animatie overdag en ‘s avonds: 
avondshows en live muziek
Tegen betaling:  wellnesscenter ‘Spa Sensations’ met o.a. 
relaxzwembad met bubbelbad en behandelingen

Restaurants en bars:
Buffetrestaurant met show-cooking en terras, 3 bars o.a. poolbar.

All inclusive
Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, dranken inbegrepen bij maaltijden: 
water, tafelwijn, lokaal bier en frisdranken. Lokale (alcoholische) 
dranken van 10u30 tot 24u volgens openingsuren bars, snacks  
11u tot 13u / 16u tot 18u.
Dranken en maaltijden in de ‘SeaSoul Restaurant & Lounge’ zijn 
niet inbegrepen

+ Vluchten heen & terug  
Brussel – Malaga  
(20 kilo bagage incl.)

+ 7 of 9 overnachtingen  
all inclusive in 
Iberostar  
Costa Del Sol ****

+ Verblijf op basis van 
een dubbele kamer

+ Nederlandstalige 
begeleiding door  
Sima Tours

inbegrepen

- Maaltijden tijdens vlucht: +€10/pers./traject

- Toeslag kamer met lateraal zeezicht:  
+€10/pers./nacht

- Toeslag single kamer: +€30/nacht

- Toeslag single kamer met lateraal zeezicht: 
+€40/nacht

- Dubbele kamer Shared pool met toegang  
tot een eigen gedeeld zwembad,  
frontaal zeezicht: +€40/pers./nacht

- 100% Annulatieverzekering:  
+4,5% op de totale reissom

- 100% Annulatie- en reisbijstand- 
verzekering: +6% op de totale reissom

niet Inbegrepen
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Voor het 2e jaar op rij trekken we 
naar Zuid-Spanje en de Costa Del 
Sol want wat goed is hoeft niet te 
veranderen. We verblijven opnieuw  
in een Iberostarhotel maar trekken 
nu naar de regio Marbella. 
Ons hotel is gelegen aan het strand 
van Playa del Saladillo, tussen 
Marbella en Estepona op ca.  
10 km van Puerto Banús. 
Marbella: het klinkt elke Spanje 
liefhebber als muziek in de oren. 
Deze badstad bruist dag en nacht 
en de boetieks, terrasjes en disco’s 
bieden voor elk wat wils.



INSCHRIJVINGSSTROOK

1.

2.

3.

4.

Adres Nr Bus

Postnr Gemeente Tel/GSM

Aantal personen . . . . . . . . . . . . . . . . . Maaltijden tijdens de vlucht     Ja (+ € 20/pp heen en terug)

100% annulatieverzekering    Nee      Ja (4,5% op de totale reissom)

100% annulatie- en reisbijstandverzekering    Nee      Ja (6% op de totale reissom)

Kamertype  8-daagse fanreis (€ 1120/pp)  10-daagse fanreis (€ 1280/pp)
 . . . . . . . . . .  x Dubbele kamer  met lateraal zeezicht (+ €10/pp/nacht)
 . . . . . . . . . .  x Dubbele kamer shared pool (+€ 40/pp/nacht)
 . . . . . . . . . .  x Eénpersoonskamer (+€ 30/nacht)  met lateraal zeezicht (+ €10/nacht)

AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS

INFO & RESERVATIES:  

SIMA TOURS

Na reservatie ontvangt u van ons 
2 bestelbons. 

1 exemplaar stuurt u 
ondertekend terug.

Pas na ontvangst van het  
voorschot (€ 300/pp) en het 

verzekeringsbedrag is uw 
inschrijving defi nitief.

¤1.120,-
PRIJS/PERSOON
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www.simatours.be

Statiestraat 205
8810 LICHTERVELDE

Tel. 051 72 22 22
info@simatours.be VE
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Gelieve dit inschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres.
REIZIGERS (NAAM/VOORNAAM ZOALS OP IDENTITEITSKAART)


