
5 - DAAGSE REIS
maandag 23 november tot vrijdag 27 november 

Het meest complete reisburo

Salim Seghers’
STAYCATION 2020

VAYAMUNDO HOUFFALIZE

MET GASTOPTREDENS VAN  
DIVERSE ARTIESTEN



Hotel Vayamundo Houff alize

€269
per persoon

Even ontsnappen uit het dagelij kse 
leven? Dit mooie complex in de Ourthe-
vallei biedt tal van mogelij kheden. 
Het ligt op wandelafstand van het 
centrum van Houff alize.
Houff alize heeft een gezellig centrum 
met leuke cafés en restaurantjes. 
Het hotel beschikt over 2 sfeervolle 
buff etrestaurants, een sfeervolle foyer 
met open haard, een zwembad met 
glij baan (gratis toegang), een uitgebreide 
wellness-zone (tegen betaling). 
Alle kamers beschikken over een 
badkamer met douche, tv en een balkon. 
Er is gratis WiFi in het hele hotel. 

Midweek:
 5 dagen / 4 nachten in half pension 
(frisdrank, wijn en bier bij de maaltijden 
inbegrepen) 
Prijs per persoon in een 2 persoonskamer: 
€ 269 
 
Reducties: 
kind 3 - 5 j: -€ 125
kind 6 - 11j: -€ 99
Eigen vervoer : -€ 50 
Toeslag single: +€ 50
Toeristenbelasting inbegrepen.



ONZE MAATREGELEN OM ZORGELOOS TE REIZEN
We hebben meerdere maatregelen en aanbevelingen uitgewerkt om je een aangename reis 
te blijven aanbieden en tegelijkertijd je gezondheid optimaal te beschermen, alsook die van 
je dierbaren en onze werknemers. Lees onderstaande informatie goed door. Zo kom je niet 
voor verrassingen te staan en ben je er zeker van dat je reis soepel verloopt. 
Deze maatregelen kunnen steeds aangepast worden en/of versoepelen (volgens Europese 
reglementering COVID-19)
 
VEILIG EN GEZOND RESERVEREN? ZO DOE JE DAT NU!
• Reserveer liefst per mail op staftours@staf.be of telefonisch op 011/645120.
• Bezoek ons kantoor zo veel mogelijk alleen, niet in groep
• Betaal bij voorkeur elektronisch of per overschrijving
• Ons kantoor is voorlopig enkel open op woensdag en vrijdag van 10.00u tot 18.00u, mails en 

telefoons zullen op regelmatige basis beantwoord worden
• Gelieve een GSM nummer en/of emailadres aan ons door te geven bij de boeking
• De passagiersgegevens, met inbegrip van de contactgegevens, blijven bij ons beschikbaar 

(overeenkomstig de nationale regels inzake gegevensbescherming) voor het geval instanties 
of overheden er om vragen (in overeenstemming met de wetgeving moet het mogelijk zijn om 
deze gegevens beschikbaar te stellen voor het ‘contract tracing’

 
VEILIG EN GEZOND MET DE BUS ? ZO DOE JE DAT NU!
• Verkeer je in goede gezondheid?

We rekenen op jullie en jullie gezond verstand : indien je voor vertrek enige symptomen van 
Covid 19 ondervindt, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

• Breng je eigen mondmasker mee
Verplicht te dragen bij aankomst op de opstapplaats en tijdens de reis

• Op- en afstapprocedure
Het in -en uitstappen gaat per rij . Zo maken we het zo veilig mogelijk voor passagiers en 
medewerkers.

• Zitplaatsen in de bus
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze klanten.
Passagiers binnen 1 boeking worden bij elkaar geplaatst. Iedereen behoudt dezelfde 
zitplaats tijdens de hele reis. Wisselen van zitplaats of plaatsnemen op lege stoelen is niet 
toegestaan.
Single reizigers (of groepjes met oneven aantal) kunnen geplaatst worden naast een andere 
reiziger. 
Rondlopen in de bus mag niet.

• Zorgvuldige hygiënemaatregelen aan boord
We besteden extra aandacht aan de hygiëne

• Luchtzuivering in al onze touringcars
De combinatie van goede ventilatie, luchtfilters en de droge lucht beperkt het risico op 
verspreiding van het virus

 
VEILIG EN GEZOND OP HOTEL? ZO DOE JE DAT NU!
• Tijdens uw verblijf is het van belang dat u de instructies van de hotel medewerkers opvolgt.
• Gelieve dus alle door hun genomen voorzorgsmaatregelen nauwlettend op te volgen, zowel bij 

aankomst als tijdens het volledige verblijf.
 

SAMEN KUNNEN WE DIT



Algemene info
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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

Wees er
snel bij!

BOEK NU!

REISBURO STAF TOURS
Luikersteenweg 20, 3920 Lommel
tel. 011/645120, email staftours@staf.be
Lic. A1717

AUTOCARREIS

Autocarreis opstapplaatsen
First class : Overpelt, Wijchmaal, Hasselt, 
Tongeren, Asper, Waregem, Geraardsbergen
 
OVERIGE OPSTAPPLAATSEN VANAF 15 
PERSONEN OP AANVRAAG.

FIRST CLASS
De meest luxe manier van reizen.  
De stoelen zijn breder en comfortabeler 
waardoor er geen 4 stoelen op een rij staan 
(behalve achterste rij), maar slechts 3. U zit dus 
naast elkaar of achter elkaar.
 
VERZEKERING
Met Staf Tours en Touring reist u supersafe.
Facultatieve annulatieverzekering
Premie : € 11 

TIPS VOOR EEN  
ONVERGETELIJKE MIDWEEK

Gratis :
• Elke avond animatie met 2x optreden van 

Salim Seghers en gastartiesten
• Welkomstcocktail
• Fakkeltocht
• Begeleide wandelingen
• Nordic Walking
• Aquagym
• Pilatus yoga
• Diverse workshops
• Crea atelier
• Petanque
• Zwembad met bubbelbaden en glijbaan
• Sauna
• Fitness
• Bioscoop

Betalend :
• Bingo
• Huur electrische fietsen
• Wellness

Excursiemogelijkheden;
• Monschau
• Clervaux
• Trier
• Durbuy
• Bastogne
• Bezoek aan één van de vele brouwerijen 

of abdijen in de omgeving
• Domein van de Grotten van Han
• …….

met optredens van 
SALIM SEGHERS 

en gastartiesten


