
GRIEKENLAND 
KRETA - HERSONISSOS

Geniet van € 95 extra korting per persoon  
voor de eerste 25 inschrijvingen (nog niet verrekend) EN

Geniet van de VROEGBOEKKORTING
Reserveer voor 1 maart  - €109 pp

Reeds verrekend in de prijs, plaatsen beperkt !

OPGELET: TUI sluit groepen af 4 maand voor vertrek 
dus reserveren voor 4 juni is noodzakelijk!

Toeslagen/kortingen op de basisprijs / persoon
€ 18   Toeslag bungalow tuinzicht (21)
€ 62   Toeslag bungalow zeezicht (22)    
€ 50   Bijstands- en bagageverzekering    

Facultatieve annulatieverzekering met Covid-19 
dekking. Vraag info op kantoor

Inbegrepen in de prijs
-  Verblijf in ALL INCLUSIVE 
-  Kamer met balkon 
-  20 kg bagage + 10 kg handbagage (€48) 
-  Fuel Protection Program (€24)  
-  Vervoer van en naar Zaventem

Uitstappen ter plaatse te regelen (onder voorbehoud)

-  Samaria kloof
 - Imbros
-  Knossos 
- Santorini

-  Jeepsafari
- Spinalonga
-  Gramvoussa
- Het echte Kreta

 
INFO
Formaliteiten:
- Voor Belgen een geldige identiteitskaart
- Covid-19 verplichte documenten
- Vreemde munten: Euro

Reservatie is definitief mits voorschot van € 450 pp.
Organisator TUI Voorwaarden zomerbrochure 2023
Reis slechts gegarandeerd mits 20 deelnemers.  
Prijzen geldig voor kamers binnen contingent.

Kreta
Kreta is het absolute favoriete eiland van de Griekse goden, met zijn mooie kusten met strandjes en 
baaitjes en een schitterende blauwe en heldere zee. Je vindt er pittoreske dorpjes, waar je kennis maakt 
met de typische Kretenzische levensstijl. Het eiland herbergt een indrukwekkend berglandschap en 
talrijke kloven, waaronder de Samaria kloof en talrijke overblijfselen van de grote Minoïsche beschaving, 
met als climax het legendarische paleis van Knossos. Men serveert hier de gezondste keuken ter wereld, 
mede door de zuiverste olijfolie.

Hersonissos
Een levendig, toeristisch en populaire vakantiestrook, met een aaneenschakeling van hotels, bars en 
terrasjes langs de promenade.  Er heerst een gezellige drukte in de vele winkelstraatjes vol souvenirwin-
keltjes en mooie boetiekjes.  De kust is er afwisselend met kleine inhammen en kreekjes, zandstrandjes, 
rotspartijen, ...

Hotel TUI SUNEO CHRISSI AMOUDIA * * * *
Beleef een zonnige en zorgeloze vakantie in dit aangename  4 sterren hotel en geniet van een comfortabele 
all inclusive en een perfecte service. Prachtige ligging, op 500 m van het strand (gratis busje) en slechts 2.5 km 
van het levendige centrum van Hersonissos. Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembaden omringd door 
zonneterrassen en tuin met gratis ligzetels en parasols aan het zwembad en een chill-out zone.  Gratis : ten-
nisterrein overdag (materiaal betalend), pingpong, beachvolley en vogelpik. Animatie volgens het TUI Suneo-
programma. Betalend : tennis met verlichting, biljart,  massage, manicure en pedicure. Hoofdrestaurant met 
terras met uitstekend ontbijt, middag- en avondmaal in buffetstijl, wereldbuffet met showcooking Snackbar 
aan het zwembad en lobbybar. Shop, speelzaal.  WIFI (gratis) in het hele resort. Alle kamers beschikken 
over badkamer met douche in bad,  haardroger, tegelvloer, individuele airco, Wifi gratis, telefoon, satelliet-TV 
flatscreen, koelkast, safe (betalend) en balkon of terras. Alle standaardkamers zijn gelegen in het hoofdgebouw 
en genieten van tuinzicht. Dit hotel geniet een zeer goede appreciatie van de klant. Score 8/10. Service 9/10.

BASISPRIJS PER PERSOON IN 
ALL INCLUSIVE

€ 1.248 Kamer hoofdgebouw 
 met balkon en tuinzicht
 MET VROEGBOEKKORTING
 Reservatie voor 1 januari 2023

€ 1.369 Kamer hoofdgebouw 
 met balkon en tuinzicht
 ZONDER VROEGBOEKKORTING
 Reservatie voor 1 januari 2023

ALL INCLUSIVE FORMULE OMVAT:
- Ontbijt,  middag- en avondmaal in buffetvorm.
- Huiswijn, lokaal bier ven ’t vat, water en frisdranken 

tijdens middag- en avondmaal.
- Snacks, cake en ijsjes (11-18 u)
- Koffiebreak (15.30-16.30u)
- Selectie van lokale alcoholische en niet-alchoholische 

dranken (10-24u) 

2 WEKEN
28 september ➞  

12 oktober 2023    Boek nu al je 
   zomervakantie

tot €500 extra  korting p.p.
tot €75 extra kidskorting

Haal de nieuwe TUI brochures bij Continental Tours

 NU ZONDER 
BOEKINGSKOSTEN

 NU ZONDER 
BOEKINGSKOSTEN
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