INSPIRATIEBOOST
10 PRINCIPES

Inbegrepen : uitgebreide
all-inclusive formule

US

1449 Euro
dubbele kamer
1549 Euro
enkele kamer

VOOR EEN LEVEN
LANG FIT EN
SLANK!

REIS + C

S
R
U

Cursus: Dagelijks 4 tot 6u inspiratie door Sonja Kimpen om eindelijk te weten hoe jij fit en vitaal kan zijn voor de rest van je leven!
Gevarieerd sportief groeps programma door Top lesgever Marc De Jonck
(Toegankelijk voor iedereen sportief of niet sportief) Je kan genieten van
pilates, yoga, meditatie, BBB, Crosstraining, nordic walking, aquarobics,...
Zeer gevarieerd ontbijt- lunch & dinner
buffet
Tussendoor gezonde versnaperingen
Alle dranken (alcoholisch en niet alcoholisch, warm en koud) bij eten en op
alle momenten van de dag en avond.
Badhanddoeken zwembad
3 boeken: “Dé 10 principes van een
leven lang slank zonder dieet “en “Gezond eten gemakkelijker dan je denkt”
en kook je slank en fit 2 (wordt vooraf
thuis toegestuurd)
Vlucht heen en terug (vanuit Brussel) in economie zonder catering aan
boord maar er wordt wel een Synergie
lunchpakket meegegeven!
Reisbegeleiding vanuit Brussel tot
aankomst hotel.

Huidige luchthaventaksen
d.d.16/06/18 (eventuele verhogingen
worden doorgerekend)
20 kg bagage + 6 kg handbagage
per persoon bij vertrek vanuit een
luchthaven in België of vanuit je bestemming terug naar België
Transfer luchthaven – hotel – luchthaven 7 overnachtingen zoals vermeld kamer type 2A.
Reisbevestiging en reisdocumenten
op vlieghaven bij reisbegeleiding.
Groepssdossierkosten inbegrepen.
Wenst u een aparte factuur of upgrades ( andere kamertype, langer
of korter verblijf dan wordt het een
individuele dossierkost van een extra
fee van 30 euro.
21% BTW

Korting niet-cursist: (dwz de mental powercoaching van Sonja Kimpen niet volgen) 290
euro. Relaxatie en - Sportlessen mogen wel meegedaan worden. Vanaf 20 niet cursisten wordt een apart groepslessenprogramma ingevoerd.Deelnemers die de cursus Dé
10 principes al reeds gedaan hebben in Turkije mogen een “opfrissing” doen zonder
opnieuw het mental power cursus- geld te betalen.
Zonder mental power cursus van Sonja Kimpen: 1159 Euro dubbele kamer
							
1259 Euro enkele kamer

Niet inbegrepen extra diensten
•

•
•
•
•
•
•

Eventuele luchthaventaksenverhogingen
Excursies ter plaatse die je zelf wil doen
Vertrek gerust op reis. Wij raden u aan om een annulatieverzekering van Allianz
Global Assistance bij te reserveren:
Basis: +4,99 % van de totale reissom meer info zie
http://www.neckermann.be/verzekeringen.aspx
Gold: + 7,49 % van de totale reissom meer info zie http://www.neckermann.be/
verzekeringen.aspx
Kies je zitplaats aan boord van de Thomas Cook Airlines prijs op aanvraag
NL Extra bagage, sportmateriaal, enz. – moeten worden aangevraagd en is
steeds onder voorbehoud en mits supplement

