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We zoeken de zon op !
En we gaan eens lekker kuren!!
Naar het goudstrand in Bulgarije : Albena
Van 29 september tot 6 oktober 2003
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in samenwerking met Neckermann.
Beste vrienden,
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Wie heeft er zin om in oktober 2003 nog mee te genieten van de zon en kuren in Bulgarije ?
We gaan naar Hotel Laguna Mare ****, een kuurhotel in Albena gelegen aan de Noord- Bulgaarse
Rivièra, gekend voor kuurvakanties en centraal gelegen. Het gaat hier om een verblijf van 8 dagen in
half pension formule.
Volgens de informatie is het begin oktober nog steeds +/- 20° warm overdag. Heerlijk dus om nog de
laatste energie op te doen voordat we de Belgische winter ingaan.
Het hotel:
Hotel Laguna Mare & Garden is centraal gelegen op ca. 100 m van het lange fijn zandstrand en op 100 m
van het centrum van Albena en op 40 km van de luchthaven van Varna.. Het heeft een receptie,
winkeltje, kapsalon, en is volledig gerenoveerd. Een openluchtzwembad met zoet water, er zijn gratis
ligstoelen en parasols aan het zwembad. Volgens de informatie van Neckermann is het hotel goed
aangepast voor mensen met beperkingen, ook in rolstoel.
Wie wenst, kan op voorhand bij de boeking een kuurprogramma boeken:
1. antistress: € 128: doktersonderzoek, 2 x sauna of solarium, 3 x handmassage, 2 x zonotherapie of
hydrojet, 3 x relaxatiebad, 5 x elektrische procedures
2. thalassorelax: € 168: medisch onderzoek, 5 x bad met natuurlijke zeeproducten, 5 x massage met
thalasso-créme, 3 x cosmetische behandeling ( gezichtsreiniging, gezichtsmassage, masker met
thalasso-producten
3. thalassoharmony: € 168: medisch onderzoek, 5 x aromabad met oliën, 5 x aromamassage met oliën,
5 x pakkingen met kruiden of algen
4. aromatherapie: € 164: medisch onderzoek, 2 x aroma-therapie massage, 2 x baden, 5 x kruidenthee,
1 x zonotherapie, 5 x per dag: fitness of zwembad of hydrojet
5. welness: € 113: medisch onderzoek, 2 x handmassage, 2 x baden, 1 x massage ( gezicht, nek of
masker), 2 x hydrojet, 5 x fitness of zwembad, 3 x solarium of sauna
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Deelnameprijs:
€ 425 per persoon in 1-persoons of 2-persoonskamer (+ het eventueel kuurprogramma)
In deze prijs is inbegrepen :
transfer van 1 plaats in Scherpenheuvel-Zichem naar de luchthaven en terug.
vlucht heen en terug vanuit Brussel naar Varna
luchthaventaksen
transfer van luchthaven naar het hotel en terug
7 overnachtingen in half pension zoals hierboven vermeld,
een reisbijstandsverzekering en een annulatieverzekering, de BTW
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Zijn niet inbegrepen:
Dranken
middagmaal
Persoonlijke onkosten voor bijvoorbeeld souvenirs, excursies…
INTERNATIONALE REISPAS IS VERPLICHT !!!
( u dient deze zelf aan te vragen bij uw gemeente en daar te betalen)
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Bijkomende inlichtingen en inschrijvingen:
Inschrijven dient te gebeuren door de bijgevoegde inschrijvingsstrook terug te sturen en door een
voorschot van € 150 te storten met onderstaand stortingsformulier (gelieve op het stortingsformulier de
namen van de deelnemers te vermelden). Een inschrijving is pas geldig na storting.
Inschrijven bij: Gaston Mattheus, Maasstraat 3, 3272 Messelbroek
Tel + fax: 013/77.32.12. e-mail: mattheus.hendrickx@skynet.be
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Inschrijvingsstrook:
Bulgarije: 28 september 2003 tot 6 oktober 2003
Naam:………………………………………………………….. geboortedatum:………………
Adres:……………………………………………………………………….tel.:……………….
Neemt deel met:
1. Naam…………………………………………………………. Geboortedatum……………
2. Naam ………………………………………………………… Geboortedatum…………....
en stort € 150 per persoon op rekening nr. 330-4116566-37 van ‘Leven met reuma’
en wens de volgende kuur bij te boeken:
1. antistress met …… pers. (aan € 128 per persoon)
2. thalassorelax met …… pers (aan € 168 per persoon)
3. thalassoharmony met …… pers. ( aan € 168 per persoon)
4. aromatherapie met …… pers. (aan € 168 per persoon)
5. welness met …… pers. (aan € 113 per persoon)
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in te schrijven voor 10 juli 2003 bij Gaston Mattheus, Maasstraat 3, 3272 Messelbroek
Tel + fax: 013/77.32.12. e-mail: mattheus.hendrickx@skynet.be
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