Griekenland

Zakynthos

Vliegreis 8 dagen
Vluchtduur Maastricht - Zakynthos:
ca. 03 uur
Gemiddelde temperatuur:
mei 26°, sept. 27º, okt. 24°

Ongerepte natuur en Griekse gastvrijheid.
Zo het eiland, zo de bewoners. Op Zakynthos leven de mensen
dichtbij de zee en de natuur. Ze zijn spontaan, ongecompliceerd
en hartelijk. Wees welkom en geniet van de groene landschappen
en heerlijke zandstranden. Bezoek het natuurreservaat voor
zeeschildpadden en de Blauwe Grotten. U zal snel begrijpen
waarom zoveel kunstenaars en levensgenieters zich hier kwamen
vestigen.

HOTEL-INFO
DIANA PALACE***(*)

Ligging: 100 m van het centrum van Argassi, 300 m van een klein
zand/kiezelstrand, 3 km van Zakynthos-stad, 7 km van de
luchthaven.

ACCOMMODATIE

3 gebouwen met 2 verdiepingen, lift,gratis WiFi in de openbare
ruimtes, 2 zwembaden, mooie groene tuin met prachtige
palmbomen, zonneterras met gratis ligbedden en parasols,
handdoekenservice (gratis en volgens beschikbaarheid;
1 buffetrestaurant met thema avonden, 3 bars. Gratis: fitness,
petanque, darts, tafeltennis.

MAALTIJDEN
zie all inclusive.

BEOORDELING

Een kleinschalig hotel met een uniek en persoonlijk karakter,
centraal gelegen in Argassi.

ALL INCLUSIVE

Ontbijt, lunch- en dinerbuffet; snacks (15.30-16.30 uur);
ijs (12.30–14.30 uur en 19.00–21.30 uur); koekjes en gebak
(17.00-18.00 uur); geselecteerde lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10.00-23.00 uur); tegen
betaling: import drankjes en cocktails.

8-DAAGSE VLIEGREIS
PRIJS PER PERSOON IN TYPE 23A
ALL INCLUSIVE

STANDAARDKAMERS

Eenvoudige kamers met badkamer (haardroger), airco (juni t/m
september en tegen betaling), gratis WiFi, safe (tegen betaling),
satelliet-TV, balkon of terras.
Logies: 11A: single kamer (16 m2); 23A: dubbel kamer (max. 3
volw.); 23B: superiorkamer (max. 2 volw) met bedjas,slippers,
koffie-/theefaciliteiten.

AFREIS
DATA

(A) 06/05/2022
Boek vóór 26/02
Boek vanaf 26/02

€ 695
€ 745

(B) 30/09/2022
Boek vóór 26/02
Boek vanaf 26/02

€ 745
€ 795

MINIMUM 20 DEELNEMERS VEREIST

TOESLAGEN: 11A: + € 297; 23B: + € 121/persoon. KORTING: 3e volw. in
kamer: op aanvraag. INBEGREPEN: vlucht Maastricht-Zakynthos H/T;
transfer luchthaven-hotel-luchthaven; hoteldiensten op basis all inclusive;
20 kg ruimbagage + 8 kg handbagage. NIET INBEGREPEN: maaltijd en
drankje aan boord van het vliegtuig; verblijfstaks ter plaatse te betalen;
reisverzekering. REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat.
OPMERKING: groepsreis via CORENDON. Verzekeringstarief: globale
reisverzekering: 7% v/d totale reissom. Enkel annuleringsverzekering:
5,50% v/d totale reissom. Opstapplaats: luchthaven Maastricht (gratis
parking). Bij reservatie officiële naam doorgeven!

CAROLUS.BE

