We lKve
seniors

Wist u dat Jetaircenter Benny Vandamme een Vriendenkring heeft voor Nederlandstalige, begeleide groepsreizen
voor senioren? Reist u graag in groep maar houdt u toch van uw privacy? Dan is dit beslist iets voor u!
• Wij bieden een ruime waaier van begeleide groepsreizen aan: van zon- en strandvakanties tot avontuurlijke
ontdekkingstochten.
• De verblijfplaatsen scoren altijd zeer hoog wat de prijs-kwaliteitverhouding betreft.
• Omdat de groepssfeer een belangrijke rol speelt bij groepsreizen, wordt daar bij ons actief aan gewerkt.
• Het is belangrijk dat u vooraf voor u zelf uitmaakt welke reis best bij u past! Dat advies kan u uiteraard krijgen van
onze specialisten.
• Een 10-tal dagen voor het vertrek is er een bijeenkomst voor alle deelnemers aan de reis. Daar worden er de
reisdocumenten overhandigd. Alle praktische en nuttige informatie wordt er meegedeeld. Het is ook een gelegenheid
om de medereizigers te leren kennen en eventuele vragen te stellen betreffende de excursies ter plaatse.
• Bij onze begeleider(s) kan u altijd terecht met al uw vragen en opmerkingen.
• Mocht U geïnteresseerd zijn in een reis, wacht niet te lang om te boeken om niet verrast te worden dat reeds alles
volgeboekt is.
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Onze eigen begeleide groepsreizen
Tenerife
Van 18/02/13 tot 25/02 (8d) of tot 28/02 (11d)

Hotel Riu Buena Vista ****

All in

8 dagen vanaf € 1098 p.p.
11 dagen vanaf € 1359 p.p.
toeslag single: 8 dagen € 320 / 10 dagen € 395

Ideaal hotel voor een zon- en strandvakantie in Playa Paraiso met een
heerlijk uitzicht op het naburig eiland La Gomera. Het hotel ligt pal aan
zee, op 200 meter van een klein strand. Er zijn twee zoetwaterzwembaden
met bubbelbad en een zonneterras met gratis ligzetels, parasols en
handdoeken. ’s Morgens, ’s middags en ’s avonds kan je genieten van
buffetten of van een themarestaurant. Alle kamers beschikken over een
badkamer, individuele airco, telefoon, satelliettv, kleine koelkast, safe en
een balkon of terras. Op 500 meter van shops en op 10 kilometer van Costa
Adeje. Drie maal per dag rijdt een gratis busje naar Playa de las Americas.

The Highlights van Thailand
14-daagse rondreis met start op 10 juni 2014

• Rechstreekse vlucht met China Airlines vanuit Amsterdam naar
Bangkok. (Autocar inbegrepen vanuit België).
• Rondreis met onder andere twee nachten in Bangkok, een nacht in
Phitsanuloke met het bezoek aan de Wat Mahatat en de prachtige
Chinarrat Boedha, safari op de rug van een olifant in Chiang Mai
(facultatief), bezoek aan Ayutaya, bezoek aan de River Kwai…

The Highlights van Zuid-Afrika

Costa Del Sol
Hotel Riu Costa Lago ****All-in

p.p. in dubbele kamer:
14 dagen - €1897
toeslag single kamer: €442

Wie Thailand wil ontdekken doet dit best via deze veertiendaagse rondreis.
De Highlights van Thailand, vol pension en excursies inbegrepen, is een
volledige en evenwichtige rondreis in een fenomenaal land.

• Verblijf in kwaliteitshotels: Ramada Plaza Menan Bangkok, Felix River
Kwai, Krungsri River Ayutaya, Top Land in Phistanuloke, 2 nachten op
het einde in half pension in hotel The Imperial Beach Resort Hua Hin.
• Begeleiding door onze Nederlandstalige lokale gids.
• Alle toegangsgelden en annuleringsverzekering inbegrepen.

Inbegrepen in de prijs
• Vluchten heen en terug vanuit Oostende naar Tenerife
• Transfers van de luchthaven naar en van het hotel.
• Verblijf 8 of 11 dagen in hotel Riu Buena Vista, basis all inclusive
• Nederlandstalige begeleiding, btw en taksen.
• aparte slaapkamer

Van 30/05/13 tot 03/06 (8d) of 09/06 (11d)

Alle excursies inbegrepen

8 dagen vanaf € 729 p.p.
11 dagen vanaf € 870 p.p.
toeslag single: 8 dagen € 85 / 10 dagen € 128

Rustig gelegen hotel in Torremolinos, opgetrokken in de typisch
Andalusische stijl, vlakbij de strandpromenade en op 150 meter van het
strand. Zoetwaterzwembad met subtropische tuin en zonneterras.
Gratis ligzetels, parasols en handdoeken.
’s Morgens, ’s middags en ’s avonds kan je genieten van de uitgebreide en
smaakvolle buffetten. Elke kamer beschikt over een badkamer, centrale
airco/verwarming, telefoon, satteliettv, een safe en een balkon of terras.
Op 100 meter van de winkels, 2 kilometer van het centrum en 5 kilometer
van de luchthaven.

Inbegrepen in de prijs
• Vluchten heen en terug vanuit Oostende naar Torremolinos.
• Transfers van de luchthaven naar en van het hotel.
• Verblijf 8 of 11 dagen in hotel Riu Costa Lago, basis all inclusive
• Nederlandstalige begeleiding, btw en taksen.

Alle excursies inbegrepen

13-daagse rondreis met start op 13 oktober 2014
De ideale 13-daagse rondreis, half pension en excursies inbegrepen,
om alle facetten van Zuid-Afrika te ontdekken.

• Vluchten met Qatar Airways vanuit Brussel (autocar naar Parijs
tijdens de heenreis inbegrepen).
• Fascinerende rondreis: van Johannesburg tot Kaapstad via Kruger
Park, Knysna, Tsitsikamma en Oudtshoorn.
• Originele uitstappen en bezoeken: Pretoria, Blyde River Pilgrim’s Rest,
Kruger Park, Nationaal Park Tsitsikamma, de wijnroute, Tafelberg…
• Verblijf in viersterren kwaliteitshotels en typische lodges: Nkameni
tented Lodge in Kruger Park.
• Een binnenlandse vlucht
• Begeleiding door onze lokale Nederlandstalige gids.
• Alle toegangsgelden en annuleringsverzekering zijn inbegrepen.

Voor meer details zie website www.vandammereizen.be of tel 050.288040
Voor meer details zie website www.vandammereizen.be of tel 050.288040

p.p. in dubbele kamer: 2740
toeslag single kamer: €295

Ontdek de Baltische staten
Litouwen, Letland en Estland in negen dagen
Twijfel niet, vetrek samen met Jetaircenter Benny Vandamme
op 22 september 2014 op deze 9-daagse rondreis.

p.p. in dubbele kamer: € 1285
toeslag single kamer: €225

De Baltische staten bieden een perfecte mix van geschiedenis, cultuur,
ongerepte natuur en drang naar vernieuwing. Via Jetaircenter Vandamme
kan je deze adembenemende streek doelgericht verkennen.

• Rechtstreekse vluchten met Estonian Airlines/ Sn Brussels Airlines
vanuit Brussel.
• Opmerkelijke bezoeken: Vilnius, hoofdstad van Litouwen, Kaunas,
de tweede grootste stad van Litouwen, het schiereiland Curonian
met het Neringa National park, Riga, de hoofdstad van Letland,
Talinn, de hoofdstad van Estland…
• Verblijf half pension in drie- en viersterren hotels.
• Toegangsgelden en annuleringsverzekering inbegrepen.
• Nederlandstalige gids.

Oceania Cruises:
de link tussen Europa en Afrika
8-daagse groepscruise van 15 tot en met 22 mei 2014
Oceania Cruises is specialist in verfijnde cruises op middelgrote schepen.
De uitmuntende gastronomie, een ongedwongen sfeer, de stijlvolle
inrichting en een perfecte service zorgen ervoor dat u zorgeloos kan
genieten van de schitterende routes en de kleinere havens die worden
aangedaan. I Love Cruises biedt u een achtdaagse Nederlandstalig
begeleide groepscruise op Oceania Riviera van 15 tot en met 22 mei aan
met vertrek in Athene en aankomst in Istanbul.

Prijs per persoon in kajuit
voor twee personen
Binnenkajuit: 1890 euro.
Buitenkajuit: 2284 euro.
Veranda buitenkajuit, cat. B3: 2758 euro

ROUTE

Alle excursies inbegrepen

Inbegrepen
• Vluchten heen en terug naar haven van aankomst en retour:
op 15 mei: Brussel-München-Athene;
op 22 mei: Istanbul- Frankfurt- Brussel.
• Bij aankomst: transfer van luchthaven naar schip en omgekeerd
bij retour.
• Btw en taksen, luchthaven- en haventaksen.
• Acht dagen verblijf op cruiseschip Oceania Riviera,
basis all inclusive.

Inschrijven
Inschrijven kan via I Love Cruises

• Uitgebreide info van de bovenstaande groepsreizen vindt u op onze website www.vandammereizen.be of
wij kunnen u deze info ook toesturen. Geef ons een seintje.
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F 050 28 80 49 bvd.veldegem@jetaircenter.be
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Voor meer details zie website www.vandammereizen.be of tel 050.288040
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Voor meer details zie website www.vandammereizen.be of tel 050.288040

Met Holland American Line
naar de Noorse fjorden
8-daagse groepscruise van 21 t.e.m. 28 juni 2014
Tegenwoordig is er een enorm aanbod van cruises op de markt. Er is dus
zeker voor elk wat wils. I Love Cruises is uw partner om de juiste keuze te
maken. Afhankelijk van uw reisbestemming, de vaarroute, de periode,
de omvang van het schip, excursies, animatie, en types kajuiten vindt u
zeker een gepaste cruise liner. Om de wondermooie, romantische maar
soms ruige Noorse fjorden en legenden te ontdekken, gaat I Love Cruises
in zee met Holland American Line. Die rederij munt elke reis opnieuw
uit in kwaliteit, stijl, service en originaliteit. Wij bieden een achtdaagse
groepscruise met Nederlandstalige begeleiding aan op de MS Rotterdam
van 21 tot en met 28 juni met vertrek vanuit Rotterdam.

ROUTE

MSC Cruises leert u
de Middellandse Zee kennen
Prijs per persoon
in kajuit voor twee personen
Binnenhut: €1269
Buitenhut gedeeltelijk zeezicht: € 1625
Buitenhut lanai, via glazen schuifdeuren
komt u op eht promenade deck: €1796
Balkonkajuit: €2105

Inbegrepen in de prijs
• 8 dagen cruise met het luxeschip Ms Rotterdam
• Verblijf in vol pension
• Btw en taksen
• Fooien niet inbegrepen
Promotie
• Boeken vóór 15 november 2013 betekent gratis drank en een
diner in een specialiteitenrestaurant.

Voor meer details zie website www.vandammereizen.be of tel 050.288040

8-daagse groepscruise van 29 maart t.e.m. 5 april 2014
MSC Cruises is de grootste particuliere cruise-onderneming ter wereld en
telt dertien cruiseschepen in haar vloot. Het is een onderdeel van de MSC
Group die een uitzonderlijke ervaring heeft opgebouwd in de Middellandse
Zee. Een MSC-cruise in de Middellandse Zee is dan ook de ideale
gezinsvakantie die gastvrijheid, authenticiteit, gastronomie, ontspanning
en inspanning, wellness en plezier combineert. Elke dag wordt u wakker
in een nieuwe wereld. De rondvaart met de MSC Splendida vertrekt vanuit
Marseille en doet vervolgens Genoa, Napels, Messina, Tunis en Barcelona
aan om vandaaruit opnieuw koers naar Marseille te zetten. I Love Cruises
biedt u een groepscruise aan van acht dagen van 29 maart tot en met 5
april met Nederlandstalige begeleiding.

ROUTE

Prijs per persoon
in kajuit voor twee personen
Binnenkajuit: €1075
Buitenkajuit: €1185
Kajuit met balkon: €1295

Inbegrepen
• Alle transfers, verplaatsing met de TGV van Rijsel naar
Marseille, heen en terug.
• Cruise acht dagen, all inclusive in gekozen kajuit.
• Fooien, btw en taksen.

Deze reis kan u ook individueel boeken op andere
data. Vraag data en prijzen!

Voor meer details zie website www.vandammereizen.be of tel 050.288040

We lKve
cruises

Jetaircenter Benny Vandamme ontwikkelde zich via I Love Cruises tot de specialist van cruises.
De portaalsite www.ilovecruises.be speelt in op alle trends en maakt uw drijvende droom waar.
U hoeft niet te twijfelen, cruises zijn zeker ook iets voor u:
•
•
•
•
•
•

Het is het snelst groeiend vakantieproduct met een zeer hoge tevredenheidsgraad.
U kan kiezen uit verschillende all-in formules en verschillende types van cruiseschepen.
De sector is gedemocratiseerd, lees betaalbaar geworden, en het aanbod werd enorm uitgebreid.
U hoeft maar een keer uw koffers te pakken
Het is het ideale middel om in een week of tien dagen meerdere steden te bezoeken.
Op een cruiseschip kan je alles vinden of meemaken: zwembaden, waterparken, klimmuren, openluchtbioscopen,
minigolfterreinen, surfsimulatoren, ijsschaatsbanen, een bowling, een zipline, een wellnessbehandeling, wijndegustatie,
fitnessklas, kunstveilingen, computer- of fotografielessen, shows…Kortom: er is geen tijd om u te vervelen.
• U kan via ons een cruiseschip bezoeken in Oostende of Zeebrugge.
• Wij bieden Nederlandstalig begeleide groepscruises aan.
• I Love Cruises helpt u bij het zoeken naar de juiste cruise, uw plaats aan boord, uw planning en de transfers naar de plaats
van afvaart.
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