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8-daagse autocarreis 
met vertrek op zaterdag 27 oktober tot zaterdag 3 november 2012

9-daagse autocarreis 
met vertrek op vrijdag 26 oktober tot  zaterdag 3 november 2012

7-daagse vliegreis 
met vertrek op zaterdag 27 oktober tot  vrijdag 2 november 2012
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GRATIS tot 17.00u

 dag van vertrek



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- en videosalon.  Ook kunt u gebruik 
maken van de buitenzwembaden met zonneterras, het kinderplonsbad of het overdekte 
zwembad.  Alle kamers beschikken over badkamer, haardroger, airco, telefoon, satelliet tv, 
safe (te betalen) en balkon.

Hotel Gran Garbi****/Gran Garbi Mar****

Hotel Garbi Park***
Hotel Garbi Park is een prima hotel en uitermate geschikt voor mensen die graag in 
de nabijheid van het drukke centrum en het strand van Lloret de Mar verblijven. Het 
hotel biedt u een binnen- en buitenzwembad, een heerlijk zonneterras en nette kamers 
voorzien van balkon, televisie, telefoon en een volledig ingerichte badkamer. 

Hotel Aqua Bertran Park***
Dit goede 3-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, T.V.-ruimte, restaurant met goede buffetmaaltijden.
Tevens beschikt het hotel tegen betaling over: computergames en wifi.
De kamers zijn netjes ingericht en voorzien van kluisje, telefoon, televisie, airconditioning, 
balkon, badkamer met bad/douche, föhn en toilet. 

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/video salon, 2 zwembaden (waarvan 1 overdekt) met een aparte zone voor 
kinderen, zonneterras met ligzetels en poolbaar. Kamers hebben allemaal een volledig 
ingerichte badkamer, airco, terras, telefoon, haardroger, mini koelkast en kluisje.  Alle 
maaltijden zijn in buffetvorm.



Deze levendige badplaats ligt aan de noordoostkust van Spanje, aan de Costa Brava. Lloret 
heeft 2 stranden, het strand van Lloret en het strand van Fanals. Deze stranden zijn via 
een schitterende wandelroute langs de kust met elkaar verbonden. In Fanals vindt u ook 
de nodige winkeltjes en barretjes, maar het eigenlijke Lloret is hier een veelvoud van. Het 
centrum van Lloret de Mar is voor een groot deel autovrij en heeft smalle straatjes met 
veel leuke winkeltjes. Het heeft een gezellige boulevard met een groot aanbod aan bars 
en discotheken. ‘s Avonds verandert Lloret in een zee van licht en hangt er een gezellige 
vakantiesfeer. Overdag kan u zich sportief vermaken aan land of op zee of deelnemen aan 
één van de vele door ons georganiseerde excursies. 
Een bestemming die nooit ontgoochelt.

Lloret de Mar

Excursiemogelijkheden
Uitstappen: een dagje winkelen of cultuur in het schitterende Barcelona – een tocht naar de wijnkelders van Codorniu samen 
met een bezoek aan Montserrat – Allerheiligenmarkt Gerona – Circuit Formule 1 Montmelo – winkelen Calella – Blanes haven en 
botanische tuin – Paintball …..
Avond/namiddaganimatie: Braziliaanse avond – muziek en flamenco-avond in het hotel, bingo, ...
Kinderanimatie: Dagelijkse kinderopvang o.l.v. 2 kleuterleidsters – verrassingsdag

Verzekering
Met Staf Tours en De Europese reist u supersafe.
Facultatieve annulatie- en reisverzekering:
•	 assistance	:	onbeperkte	repatriëring
•	 medische	kosten:	tot	€	25.000	met	inbegrip	van	na	

behandelingkosten	tot	1	jaar	na	een	ongeval	(max	€	6.200)
•	 reisongevallen:	overlijden/blijvende	invaliditeit:	€	12.500
•	 bagage:	€	1.250
•	 annulatie	en	vakantieonderbreking:	€	620
Deze punten zijn slechts  een uittreksel uit de waarborgen.
Premie	:	€	25	voor	zowel	de	7-daagse	vliegreis	als	de	8-	en	9-daagse	
busreis. 

Royal Class zetels
Naast de economy seat bieden wij u ook eencomfortabele Royal Class 
seat aan. Royal Class betekent: meer beenruimte, een uitklapbare 
been- en voetsteun, grotere verstelbaarheid van de rugleuning, 
kortom een zetel die u de ideale zit- en slaaphouding garandeert 
(minimum	stoelafstand	van	94	cm).	Voor	de	Royal	Class	seat	betaalt	u	
slechts	een	supplement	van	€	28.

First Class 
De meest luxe manier van busreizen. Een First class bus is anders 
ingericht,	hier	zijn	slechts	48	first	class	zetels	geplaatst.	In	
tegenstelling tot een Royal class bus, staan hier 3 stoelen in een rij 
geplaatst	in	plaats	van	4.	Hierdoor	kunnen	er	aanzienlijk	bredere	
stoelen geplaatst worden.De fauteuils die we hiervoor uitgekozen 
hebben zijn 10cm breder dan de normale Royal Class stoel. U heeft 
dus aanzienlijk meer bewegingsvrijheid. Voor deze bus is enkel 
opstapplaats Lommel mogelijk.  Mochten wij, door omstandigheden, 
niet (meer) in staat zijn de reis per FirstClass uit te voeren, dan reist 
u (verder) in een Royal Classbus. De toeslag krijgt u dan uiteraard 
terugbetaald. Voor de First Class seat betaalt u slechts een supplement 
van	€	60.

Vertrek op vrijdag 2 november vanuit Lloret de Mar
Alle	kamers	gratis	ter	beschikking	tot	17.00u	dag	van	vertrek.	
Het	vertrek	in	Lloret	de	Mar	is	voorzien	tussen	17.00u	en	18.00u.		
Het laden van de koffers gebeurt bij vertrek en niet meer ’s morgens. 
Hierdoor komt het extra avondmaal in het hotel te vervallen, alsook 
het ontbijt in AC Arlon. U kan desgewenst zelf eten voorzien voor de 
terugreis.

Inlichtingen
Salim Seghers,
Schommelstraat	1,	3990	Peer,	tel.	011/632071
Aerts – Deneyer,
Overweglaan	39,	3990	Peer,	tel.	011/731750
Aerts Gerda,
Lijsterbessenlaan	21,	3990	Peer,	tel.	0476/895922
Vangerven Jos,
Hayenhoeksraat	55a,	3910	Neerpelt,	tel	011/642821
Josiane de Groote,
Veldstraat	41,	9890	Asper,	tel.	09/3843291

Inschrijvingen
Bijgaand inschrijvingsformulier volledig ingevuld opsturen naar:
Reisburo Staf Tours
Luikersteenweg	20,	3920	Lommel,	tel.	011/645120,
fax	011/644426,	email	info@staf.be
Lic.	A1717

Voorschot storten op rekeningnummer 452-0022151-49
ten name van Staf Tours. Afrekening 4 weken voor afreis te
storten op hetzelfde rekeningnummer met vermelding van
uw faktuurnummer.

Met optredens van

Salim Seghers
en orkest

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

Halloween
Party

Op woensdagavond:

Voorzie uw outfit ...

NIEUW



Autocarreis vanaf € 241
per persoon8 dagen: vertrek zaterdag 27 oktober tot zaterdag 3 november

9 dagen: vertrek vrijdag 26 oktober tot zaterdag 3 november

Wegens het succes van de voorgaande jaren bieden wij u opnieuw de mogelijkheid om te kiezen tussen een 8 of 9-daagse busreis. 
De 8-daagse reis vertrekt zoals steeds op zaterdag. De 9-daagse reis vertrekt 1 dag vroeger, dus op vrijdag. Ook dit jaar bieden 
wij u weer de mogelijkheid om op vrijdag reeds om 12.00u te vertrekken, de opstapplaatsen hiervan zijn beperkt tot Overpelt, 
Wijchmaal, Hasselt en Tongeren (niet mogelijk in economy seats). Het namiddagvertrek is voorzien vanaf 16.00u. 
Dit jaar bieden wij ook de mogelijkheid om te reizen in onze first class bus. Deze bus beschikt over 48 first class stoelen, die breder 
en nog comfortabeler zijn dan onze royal class stoelen (enkel mogelijk met vertrek vanaf Overpelt om 12.00u en 16.00u). 
Tijdig inschrijven is gewenst.

Autocarreizen opstapplaatsen: voor	de	8-	en	9-daagse	reizen:	Overpelt, Hasselt, Wijchmaal, Genk.
Enkel	voor	de	9-daagse	reizen:	Testelt,	Asper,	Waregem,	Geraardsbergen,	Bree.
Inbegrepen: verblijf in het door u gekozen hotel in vol pension	(5	of	6	nachten).	Reis	per	luxe	autocar	(bar,	toilet,	TV-video),	enkele	uitstappen,	
optredens van Salim Seghers met zijn orkest, BTW en wegentaksen.
Toeslagen: Royal Class: €	28 • First Class: €	60 • Annulatie- en reisverzekering: €	25

Kortingen zijn enkel van toepassing indien de kamer wordt gedeeld met 2 volledig betalenden.
Vermelde prijzen zijn op basis van economy class.

8-daagse busreis
Hotel Gran Garbi / Garbi Park
v.a.	€	241	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	241
2de	kind:	-	€	60
3de	en	4de	volw.:	-	€	12
Supplement	Single	:	+	€	68

9-daagse busreis
Hotel Gran Garbi / Garbi Park
v.a.	€	278	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	278
2de	kind:	-	€	71
3de	en	4de	volw.:	-	€	14
Supplement	Single	:	+	€	82

9-daagse busreis
Hotel Gran Garbi Mar
v.a.	€	278	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	278
3de	volw.:	-	€	14
Supplement	Single	:	+	€	82

9-daagse busreis
Hotel Aqua Bertran Park
v.a.	€	278	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	264
2de	kind:	-	€	29
3de	en	4de	volw.:	-	€	29
Supplement	Single	:	+	€	70

9-daagse busreis
Hotel Anabel
v.a.	€	354	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	354
2de	kind:	-	€	118
3de	en	4de	volw.:	-	€	30
Supplement	Single	:	+	€	116

Vliegtuigreis vanaf € 491
per persoon7 dagen : vertrek zaterdag 27 oktober tot vrijdag 2 november

Inbegrepen: verblijf	in	het	door	u	gekozen	hotel	in	vol	pension	(6	nachten).	Vlucht	vanaf	Eindhoven	of	Zaventem	naar	Barcelona	heen	en	terug,
enkele uitstappen, optredens van Salim Seghers met zijn orkest, transfer tussen Barcelona en Lloret heen en terug, BTW en luchthaventaksen.
Vliegreis vertrek vanaf Eindhoven opstapplaatsen: Hasselt parking Carrefour (ring), Wijchmaal Acacialaan, Lommel kantoor Staf Tours, Eindhoven 
luchthaven
Vliegreis vertrek vanaf Zaventem opstapplaats: Zaventem	luchthaven.
Er worden geen gratis maaltijden meer geserveerd op de Europese vluchten.
Toeslagen: Annulatie- en reisverzekering:	€	25	•	Transfer tussen opstapplaats en Eindhoven heen en terug:	€	18

Kortingen zijn enkel van toepassing indien de kamer wordt gedeeld met 2 volledig betalenden.
Mogelijkheid	1:	vertrek	vanaf	Zaventem:	27/10	Brussel	09.55u	–	12.00u	Barcelona	•	02/11	Barcelona	14.50u	–	17.00u	Brussel
Uw volpension begint bij avondmaal 1ste dag en eindigt met ontbijt de laatste dag.
Mogelijkheid	2:	vertrek	vanaf	Eindhoven:	27/10	Eindhoven	12.50u	–14.55u	Barcelona	•	02/11	Barcelona	09.50u	–	12.10u	Eindhoven
Uw volpension begint bij avondmaal 1ste dag en eindigt met het avondmaal de voorlaatste dag (01/11).
De prijzen zijn berekend op basis van de luchthaventaksen en brandstoftoeslagen zoals gekend op het ogenblik van het verschijnen van de brochure 
(vatbaar voor wijzigingen).

7-daagse vliegreis
Hotel Gran Garbi / Garbi Park
v.a.	€	491	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	140
2de	kind:	-	€	71
3de	en	4de	volw.:	-	€	14
Supplement	Single	:	+	€	82	

7-daagse vliegreis
Hotel Gran Garbi Mar
v.a.	€	491	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	140
3de	volw.:	-	€	14
Supplement	Single	:	+	€	82	

7-daagse vliegreis
Hotel Aqua Bertran Park
v.a.	€	491	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	140
2de	kind:	-	€	29
3de	en	4de	volw.:	-	€	29
Supplement	Single	:	+	€	70

7-daagse vliegreis
Hotel Anabel
v.a.	€	558	vp
Reducties : kind 2 - 11 j.
1ste	kind	:	-	€	205
2de	kind:	-	€	118
3de	en	4de	volw.:	-	€	30
Supplement	Single	:	+	€	116


