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& ORKEST OP HERFSTVAKANTIE IN

LLORET DE MAR
Met gastoptredens van:

Margriet Hermans, Celien, Steve Tielens, Yves Segers, Paul Bruna, Johan Veugelers,
Miet L., Stefan Luyten, Andreï Lugosvki en een “Mystery Singer”.

8-DAAGSE AUTOCARREIS

Zaterdag 30 oktober tot zaterdag 6 november 2021

9-DAAGSE AUTOCARREIS

Vrijdag 29 oktober tot zaterdag 6 november 2021

7-DAAGSE VLIEGREIS

Zaterdag 30 oktober tot vrijdag 5 november 2021

8-DAAGSE VLIEGREIS

Vrijdag 29 oktober tot vrijdag 5 november 2021
Op vrijdag 5 november kamers beschikbaar tot bij vertrek autocar om 17.00u.

Het meest complete reisburo

€311
per persoon*

Hotel Gran Garbi 
Gran Garbi Mar 
Hotel Gran Garbi is een aangenaam verzorgd en centraal gelegen hotel met een
vriendelijke service en gevarieerde buffetten. Gelegen in het centrum van Lloret
de Mar met talrijke winkeltjes, bars en restaurantjes in de buurt en op wandelafstand van het strand. Het hotel beschikt over een bar en tv-salon. Ook kunt u
gebruik maken van de buitenzwembaden met zonneterras, het kinderplonsbad
en het overdekte zwembad. Alle kamers beschikken over badkamer, haardroger,
airco, telefoon, satelliet tv, safe (te betalen) en balkon.
Wifi gratis.
Geen 4-persoonskamer mogelijk in Gran Garbi Mar en Paco.
Toeristenbelasting in hotel Gran Garbi/Mar €1,32 per dag per persoon vanaf 17j. dient ter plaatse betaald
te worden.

8 DAAGSE BUSREIS
Hotel Gran Garbi/Mar
€311 vol pension
Reducties kind 0-11j
1ste kind: -€311
2de kind: -€65
3de & 4de volw.: -€14
Toeslag single: +€85

9 DAAGSE BUSREIS
Hotel Gran Garbi/Mar
€354 vol pension
Reducties kind 0-11j
1ste kind: -€354
2de kind: -€78
3de & 4de volw.: -€16
Toeslag single: +€102
First Class: +€40

7 DAAGSE VLIEGREIS
Hotel Gran Garbi/Mar
€571 vol pension
Reducties kind 2-11j
1ste kind: -€150
2de kind: -€78
3de & 4de volw.: -€16
Toeslag single: +€102
Transfer Eindhoven: +€20

8 DAAGSE VLIEGREIS
Hotel Gran Garbi/Mar
€617 vol pension
Reducties kind 2-11j
1ste kind: -€175
2de kind: -€91
3de & 4de volw.: -€18
Toeslag single: +€119
Transfer Eindhoven: +€20

NOTE: kortingen zijn enkel van toepassing indien de kamer wordt gedeeld met 2 volledig betalenden.
* prijs per persoon gebaseerd op een tweepersoonskamer voor de 8-daagse busreis in Royal class.

MET OPTREDENS VAN
SALIM SEGHERS EN ORKEST!

Op maandag- en woensdagavond zal het optreden plaatsvinden in Hotel Gran Garbi.

€381
per persoon*

Hotel Aqua Bertran
Park 
Dit goede 4-sterren hotel ligt in het centrum van Lloret de Mar. De afstand naar
het lange strand van Lloret de Mar met de palmenboulevard bedraagt 500 meter.
Enkele faciliteiten van het hotel zijn: receptie, bar, 2 liften, zwembad met terras
en ligstoelen, restaurant met goede buffetmaaltijden. De kamers zijn netjes ingericht en voorzien van kluisje, telefoon, televisie, airconditioning, balkon, badkamer met bad/douche, föhn en toilet. Wifi gratis.

Toeristenbelasting in hotel Aqua Bertan Park €1,32 per dag per persoon vanaf 17 j dient ter plaatse
betaald te worden.

9 DAAGSE BUSREIS
Hotel Aqua Bertran Park
€381 vol pension
Reducties:
3de & 4de pers.: -€50
Toeslag single: +€102
First Class: +€40

7 DAAGSE VLIEGREIS
Hotel Aqua Bertran Park
€598 vol pension
Reducties:
3de & 4de pers.: -€50
Toeslag single: +€102
Transfer Eindhoven: +€20

8 DAAGSE VLIEGREIS
Hotel Aqua Bertran Park
€648 vol pension
Reducties:
3de & 4de pers.: -€58
Toeslag single: +€119
Transfer Eindhoven: +€20

NOTE: kortingen zijn enkel van toepassing indien de kamer wordt gedeeld met 2 volledig betalenden.
* prijs per persoon gebaseerd op een tweepersoonskamer voor de 9-daagse busreis in Royal class.

Live Music Hotel Aqua Bertran Park:
op zondag en dinsdag door Miet & Stefan Luyten

€454
per persoon*

Hotel Anabel 
Gezellig hotel met een ideale ligging in een centrale winkelzone en in de buurt
van het strand. Heel geliefd bij de Belgen en één van de beste hotels in Lloret
de Mar zowel qua service als qua maaltijden. Het hotel beschikt over een eigen
wellnesscentrum waar u zich heerlijk kunt ontspannen. Het hotel beschikt over
een grote receptie, restaurant met airco, bar, tv-salon, 2 zwembaden (waarvan
1 overdekt) met een aparte zone voor kinderen, zonneterras met ligzetels en
poolbar. Kamers hebben allemaal een volledig ingerichte badkamer, airco, terras,
telefoon, haardroger, mini koelkast en kluisje. Alle maaltijden zijn in buffetvorm.
Wifi gratis.
Niet mogelijk met 4 volwassenen op 1 kamer.
Standaard kamer maximaal 2 volwassenen.
Toeristenbelasting in hotel Anabel €1,32 per dag per persoon vanaf 17j. dient bij ter plaatse betaald te
worden.

9 DAAGSE BUSREIS
Hotel Anabel

Standaard kamer
€454 vol pension
Toeslag single: +€132
Comfort kamer**
€474 vol pension
Reducties: kind 0-11j
1ste kind: -€474 | 2de kind: -€150
3de volw.: -€36
First Class: +€40

7 DAAGSE VLIEGREIS
Hotel Anabel

Standaard kamer
€700 vol pension
Toeslag single: +€132
Comfort kamer**
€720 vol pension
Reducties: kind 2-11j
1ste kind: -€228 | 2de kind: -€150
3de volw.: -€36
Transfer Eindhoven: +€20

8 DAAGSE VLIEGREIS
Hotel Anabel

Standaard kamer
€761 vol pension
Toeslag single: +€154
Comfort kamer**
€781 vol pension
Reducties: kind 2-11j
1ste kind: -€266 | 2de kind: -€175
3de volw.: -€42
Transfer Eindhoven: +€20

NOTE: kortingen zijn enkel van toepassing indien de kamer wordt gedeeld met 2 volledig betalenden.
* prijs per persoon gebaseerd op een tweepersoonskamer voor de 9-daagse busreis in Royal class.
** comfort kamer met parketvloer, haardroger,waterkoker, make-up spiegel, gratis safe, tuin- of zwembadzicht.

Excursiemogelijkheden:
Gratis excursies: Calella, La Bisbal en Peretallada, Blanes, …
Betalende excursies: Barcelona, Montserrat, Gerona, …
Avond/namiddaganimatie: showavonden, bingo, meezingfestival, ..
Kinderanimatie: dagelijkse kinderopvang olv 2 kleuterleiders (2u) en verrassingsdag

€494
per persoon*

Hotel L’Azure ()
Dit hotel kreeg een volledige make-over (vroegere hotel Casino Royal) en werd
met hedendaagse zachte tinten ingericht. Zowel de algemene delen, de kamers,
de verschillende bars en de spa spreken tot de verbeelding. Het hotel ligt op circa
400 meter van het strand en circa 200 m van het oude centrum. Er zijn 4 bars
en 1 restaurant, alle maaltijden zijn in buffetvorm. Er is een openluchtzwembad.
Het wellnessgedeelte heeft een oppervlakte van 600m2 en omvat ook een
zwembad, sauna en een bubbelbad.
Het hotel telt 411 kamers over 7 verdiepingen. Alle kamers zijn met balkon, tv,
airco, badkamer met bad of douche.
Wifi gratis.
Water en wijn aan tafel zijn inbegrepen.
Toeristenbelasting in hotel L’Azure €1,32 per dag per persoon vanaf 17j. dient ter plaatse betaald te
worden.

9 DAAGSE BUSREIS
Hotel L’Azure
€494 vol pension
Reducties kind 0-12j
1ste kind: -€275
2de kind: -€162
3de & 4de volw.: -€60
Toeslag single: +€144
First Class: +€40

7 DAAGSE VLIEGREIS
Hotel L’Azure

8 DAAGSE VLIEGREIS
Hotel L’Azure

€740 vol pension
Reducties kind 2-12j
1ste kind: -€162
2de kind: -€162
3de & 4de volw.: -€60
Toeslag single: +€144
Transfer Eindhoven: +€20

€801 vol pension
Reducties kind 2-12j
1ste kind: -€189
2de kind: -€189
3de & 4de volw.: -€70
Toeslag single: +€168
Transfer Eindhoven: +€20

NOTE: kortingen zijn enkel van toepassing indien de kamer wordt gedeeld met 2 volledig betalenden.
* prijs per persoon gebaseerd op een tweepersoonskamer voor de 9-daagse busreis in Royal class.

Gewijzigde
openingstijden!

Check onze website
www.staf.be/nl/staf-tours, scan de QR-code of
bel onze telefooncentrale tel 011/64.51.20!
Afspraak maken is mogelijk!

Au

Algemene info

AUTOCARREIS

VLIEGTUIGREIS

8 dagen: zaterdag 30 oktober tot zaterdag 6 november
9 dagen: vrijdag 29 oktober tot zaterdag 6 november

7 dagen: vertrek zaterdag 30 oktober tot vrijdag 5 november
8 dagen: vertrek vrijdag 29 oktober tot vrijdag 5 november

Autocarreizen opstapplaatsen
Vertrek vrijdag vanaf 12u00
First class : opstapplaatsen Overpelt, Wijchmaal, Hasselt

7 dagen vanaf Eindhoven
Opstapplaatsen: Overpelt, Wijchmaal, Hasselt, Eindhoven
luchthaven
zaterdag 30/10 Eindhoven 07u00 - Barcelona 09u05
vrijdag 05/11 Barcelona 09u45 – Eindhoven 12u05
Uw vol pension begint met het middagmaal de 1ste dag en
eindigt met het avondmaal op de voorlaatste dag.

Vertrek vrijdag tussen 15u00 en 17u00
First class: opstapplaatsen Overpelt, Wijchmaal, Bree, Genk,
Hasselt.
Royal class: opstapplaatsen Overpelt, Wijchmaal, Bree,
Genk, Hasselt, Tongeren, Asper, Waregem, Geraardsbergen,
Oostende.
Vertrek zaterdag vanaf 13u00
Royal class: Opstapplaatsen Overpelt, Hasselt
Overige opstapplaatsen vanaf 15 personen op aanvraag.

Niet op de openbare weg gooien.
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8 dagen vanaf Eindhoven
Opstapplaatsen: Overpelt, Wijchmaal, Hasselt, Eindhoven
luchthaven
vrijdag 29/10 Eindhoven 11u00 – Barcelona 13u05
vrijdag 05/11 Barcelona 09u45 – Eindhoven 12u05
Uw vol pension begint met het avondmaal de 1ste dag en
eindigt met het avondmaal op de voorlaatste dag.

Opstapplaats: Overpelt (Fabrieksstraat 70) gratis afgesloten parking

De Royal Class touringcar heeft 66 Royal Class stoelen, met
een stoelafstand van min. 94 cm. Elke stoel heeft een uitklapbare been- en voetsteun. De rugleuning is verstelbaar.

FIRST CLASS ZETELS
De meest luxueuze manier van reizen. De stoelen zijn breder
en comfortabeler waardoor er geen 4 maar 3 stoelen op een
rij staan (behalve de laatste rij bovendek). U zit dus naast of
achter elkaar.

OPTREDENS

8 dagen van Zaventem
Opstapplaats: Zaventem luchthaven
vrijdag 29/10 Zaventem 12u35 – Barcelona 14u35
vrijdag 05/11 Barcelona 15u25 – Zaventem 17u35
Uw vol pension begint met het avondmaal de 1ste dag en
eindigt met het ontbijt op de laatste dag.
Vluchtschema’s onder voorbehoud van wijzigingen.

VERZEKERING
Facultatieve annulatie- en reisverzekering via TOURING,
pakket Global Protect
Premie: autocarreizen: €30pp : vliegreizen €40pp

Deze zijn gratis voor klanten van Staf Tours.
De reis zal verlopen volgens de geldende COVID 19-maatregelen op het moment van reizen.

met optredens van

SALIM SEGHERS
en orkest!
maandag- en
woensdagavond in
Hotel Gan Garbi

REISBURO STAF TOURS
Luikersteenweg 20, 3920 Lommel
✆ 011 64 51 20 •  staftours@staf.be
Lic.: A1717

Wees er
snel bij!

Boek nu!

Conform art 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van
25 april 1997 is STAF TOURS door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 - RPR 0416.056.358),
www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus

V.U. P. Cremers p.a. Luikersteenweg 20 - 3920 Lommel

ROYAL CLASS ZETELS

