
Dansreis Turkije

Linedance vakantie in samenwerking met choreografe Ria vos

8-daagse vliegreis turkije met verblijf in 
5-sterren hotel akka alinda nabij kemer 
incl. dagelijkse workshops en feestavonden in het hotel

accommodatie – Hotel akka alinda
Dit hotel ligt direct aan het privé-strand in Kiris, op 
ca. 7 km ten zuiden van Kemer. De afstand tot de 
luchthaven van Antalya bedraagt ca. 65 km. Bushalte 
voor het hotel. Dit gemoedelijke hotel is volledig 
gerenoveerd en beschikt over een receptie, lobby 
met bar, zitjes en draadloos internet (gratis), liften, 
internetcafé, discotheek, winkeltjes, televisieruimte, 
buffetrestaurant met groot terras, 2 à la carte restau-
rants (Frans en visrestaurant, reserveren verplicht, 
tegen betaling) diverse bars en amfitheater. Er is een 
wellnesscenter met kapsalon, sauna, hammam, Turks 
stoombad, jacuzzi, binnenzwembad, fitness -ruimte 
en massagesalon (behandelingen tegen betaling). In 
de fraai aangelegde tuin vindt u een buitenzwembad 
met 2 waterglijbanen, zonneterras met ligbedden 
en parasols en badhanddoekenservice. Voor de kin-
deren is er een apart kinderbad, een miniclub (4–7 
jaar) en een midiclub (8–12 jaar, geopend van 15 april 
t/m 31 oktober). Op sportief gebied is er tafelten-
nis, darts, biljart, aerobics, waterpolo, danslessen, 
tennis, beachvolleybal en diverse watersporten aan 
het strand. Ligbedden en parasols zijn op het strand 
gratis te gebruiken. Er is een uitgebreid entertain-
mentprogramma met sport, spel en show voor jong 
en oud. Deel van de genoemde faciliteiten is tegen 
betaling. In het voor- en najaar en in het wintersei-
zoen kan een deel van de genoemde faciliteiten 
gesloten of beperkt beschikbaar zijn.

kamer (max. 3 personen)
Uw kamer (ca. 22 m²) is voorzien van airconditioning 
(centraal geregeld), satelliet-tv, telefoon, minibar 
(dagelijks gevuld met frisdrank, bier, water en fruit-
sap) en een kluisje. Badkamer met bad, toilet en 
haardroger. Balkon met zitje.

Reissom – vertrek: 19/10

toeslag
•	 1-persoonskamer:	€	130	p.p.

inclusief
•	 vliegreis	Amsterdam–Antalya	v.v.	met	Arkefly	of	gelijkwaardig
•	 luchthavenbelastingen	en	brandstofheffing
•	 transfers	vliegveld–hotel	v.v.	per	comfortabele	bus
•	 7	nachten	verblijf	in	5-sterren	hotel	Akka	Alinda
•	 Nederlandssprekende	reisleiding	ter	plaatse	
•	 verblijf	in	Hotel	Akka	Alinda	in	een	2/3-pers.kamers	zoals	beschreven	
•	 u	verblijft	op	basis	van	ultra	all	inclusive,	d.w.z.	dat	het	volgende	

is	inbegrepen:	ontbijtbuffet	(07.00–10.00	uur)	•	langslaperontbijt	
(10.00–11.00	uur)	•	lunchbuffet	(12.30–14.30	uur)	•	snacks	(11.00–
16.30	uur)	•	koffie-	en	thee	(14.00–16.00	uur)	•	kinderbuffet	(18.30–
20.30	uur)	•	dinerbuffet	(19.00–21.30	uur)	•	middernachtsnacks	
(23.00–01.00	uur)	•	alle	lokale	(non-)alcoholische	drankjes	(10.00–
4.00	uur)	•	minibar	(dagelijks	gevuld	met	water,	frisdrank,	bier	en	
fruitsap)	•	jacuzzi	•	fitness	•	tennis	•	tafeltennis	•	beachvolleybal	•	
niet-gemotoriseerde watersporten. Dit alles op de door het hotel 
vastgestelde tijden en plaatsen.

•	 ruimte	om	te	dansen	voor	dagelijkse	workshops	en	feestavonden	
o.l.v. Ria Vos e.a., DJ Fer

exclusief
•	 niet	genoemde	maaltijden	en	drankjes
•	 visumkosten	(€	25	p.p.,	bij	voorkeur	digitaal	te	bestellen)
•	 reis-	en	annuleringsverzekering
•	 bijdrage	Calamiteitenfonds	(verplicht)	(per	boeking	van	max.	9	

personen	€	2,50)

kosten eventuele verzekeringen
•	 reisverzekering:	€	1,67	p.p.	per	dag	(basisdekking)	+	€	3,50	

poliskosten
•	 annuleringsverzekering:	5,5%	van	de	reissom	+	21%	assurantie-

belasting	over	premie	+	€	3,50	poliskosten

voor meer informatie en boekingen zie:

www.kras.nl/GW4502 of www.dansenbijria.nl

Ria VosHotel	Akka	Alinda

Ria Vos

8 dagen 
 v.a.

699


