FIJNE VAKANTIE!

VOORDELEN VAN FTI

Ontdek de touroperator
met meer dan 35 jaar ervaring

GROOT HOTELAANBOD
120 bestemmingen
wereldwijd

ZORGELOOS & FLEXIBEL
Aanvullende pakketten voor
flexibiliteit en zekerheid
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VOORDELEN VAN FTI
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RUBRIKVAN FTI
VOORDELEN

JOUW DROOMVAKANTIE
BOEK JE BIJ FTI
FTI is een Nederlandse allround touroperator met ruim 35 jaar ervaring. Onze droomvakanties
gaan naar meer dan 120 bestemmingen wereldwijd - keuze genoeg dus! Van familievakanties tot
rondreizen en van een stedentrip tot een heerlijke all-inclusive zonvakantie. Bij FTI vind je jouw
fijnste vakantie, altijd voor de beste prijs. Boek je bij FTI, dan profiteer je van veel voordelen welke
we graag even op een rijtje zetten.

1

BAGAGE INCLUSIEF BIJ PAKKETREIZEN
Bagage is bij een vakantie met
vlucht altijd inbegrepen én je
betaalt geen reserveringskosten.

5

MEER DAN 35 JAAR ERVARING
FTI is een Nederlandse allround
touroperator met ruim 35 jaar
ervaring.
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HOGE VROEGBOEKKORTINGEN EN
KINDERKORTINGEN
Jouw vakantie vroeg boeken
loont! Je profiteer zowel van
hoge vroegboek- als
kinderkorting.
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MEER DAN 120 BESTEMMINGEN
WERELDWIJD
Met meer dan 120 bestemmingen
wereldwijd verspreid over alle
continenten vind jij zeker weten
jouw droomvakantie bij FTI.

3

3E GROOTSTE VAN EUROPA
Jarenlange ervaring en een groot
hotelaanbod maken FTI tot 3e
grootste touroperator van Europa.
Zo kun je veilig en vertrouwd bij ons
boeken.
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AGENTSCHAP TER PLAATSE
Het agentschap Meeting Point staat
ter plaatse klaar voor al jouw vragen
en geeft je graag de beste tips. Ook
helpen zij je graag bij het boeken van
excursies.
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JOUW REISEXPERT MET KENNIS
Het Nederlandssprekende
Service Center staat klaar om
alle vragen telefonisch of per
mail te beantwoorden.
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AANTREKKELIJKE PRIJZEN
Bij FTI boek je vakanties voor de
beste prijs-kwaliteitverhouding,
waar dan ook ter wereld.
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EXPERTTIPS

EXPERTTIPS
VOLGENS ONZE INSIDERS

Er zijn eindeloos veel mooie en unieke vakantiebestemmingen op de wereld om te ontdekken, ieder met zijn
eigen hoogtepunten. Dit maakt het niet eenvoudiger om jouw volgende droomvakantie te vinden. Natuurlijk
helpen wij jou daar graag bij - onze experts geven tips!

MAGISCH MAROKKO

De lentemaanden zijn de perfecte tijd om de historische steden van Marokko te
bezoeken. Een adem van 1001 Nachten waait door de medina‘s en een wandeling
door de kleurrijke souks is een feest voor de zintuigen. Bijzonder mooi is
Marrakech, waar de vele parken en tuinen in het voorjaar beginnen te bloeien.
Omdat Marrakech niet direct aan zee ligt, hebben veel hotels zwembaden voor
zowel de grote als kleine gasten. Ook kun je jouw verblijf in Marrakech
combineren met een strandvakantie in Agadir, waar je kunt genieten van een
zonnige duik in de Atlantische Oceaan. Een ideale combinatie!
- Soraya Hollart, Talent & Culture Manager Benelux

KLEURRIJK MADEIRA

In de uitgestrektheid van de Atlantische Oceaan ligt een natuurlijk paradijs
verscholen. Als je geen genoeg kunt krijgen van de kleurrijke zee van bloesems en
weelderige vegetatie, dan zal je zeker houden van Madeira. Bijzonder
indrukwekkend is de verborgen vallei van Curral das Freiras, waar kastanje- en
kersenbomen bloeien. Het prachtige landschap maakt het eiland tot een
hoogtepunt voor wandelaars. Madeira wordt gekenmerkt door nogal rotsachtige
kustgebieden en voor zwemplezier in Porto biedt Moniz aan de noordkust de
mogelijkheid om te zwemmen in natuurlijke lavapoelen.
- Anne Raamsteeboers, Product Manager Benelux

EXPERTTIPS
RUBRIK

INDRUKWEKKEND OMAN
1

Oman: een ontspannen vakantie met gegarandeerd zon! Aan de kust van het
land vind je talloze droomstranden - palmbomen en een kristalheldere zee
schetsen het landschap. Oman wordt beschouwd als een verborgen juweeltje
waarvan de schoonheid en vakantiemogelijkheden ontelbaar zijn. Als je op zoek
bent naar romantiek, zit je hier ook goed. Het land vol ontspanning en een
vleugje avontuur is een uitstekende reisbestemming voor iedere soort reiziger.
- Sandra Karsies, Coaching & Quality Manager Benelux

ZONNIG MAURITIUS

Mauritius is een droombestemming voor een feelgood-vakantie. Alleen al de
schilderachtige landschappen van het eiland zijn geweldig. Watertemperaturen
van 28 graden maken het een waar genot om je onder te dompelen in het
kristalheldere water van de Indische Oceaan. De hotels in Mauritius staan vooral
bekend om de uitzonderlijke gastvrijheid en uitstekende service. Je vindt er tal
van mogelijkheden voor ontspanning en het binnenland lokt met tropische
wouden, watervallen en groene heuvels - zeker de moeite waard om te bekijken!
- Joyce Akkersdijk, Director Benelux

VERRASSEND TURKIJE

Een van mijn favoriete vakantielanden is Turkije. Niet alleen vanwege de
heerlijke stranden en uitstekende hotels en resorts, maar juist ook vanwege het
verrassende binnenland en de historische steden. Bezoek bijvoorbeeld het oude
centrum van Antalya met smalle straatjes en de gezellige haven. Of maak een
boottocht langs de prachtige baaien en kust. Het is ook zeker de moeite waard
om het binnenland te bezoeken - bergen, valleien en pijnbossen maken het
waanzinnig mooi. De afwisseling en diversiteit is wat Turkije zo leuk maakt.
Deze bestemming heeft zo veel meer te bieden!
- Marielle de Jong, Service Support Benelux

VEELZIJDIG DUBAI

Van de meest luxe accommodaties tot aan eenvoudigere accommodaties: alles
kan in Dubai. Het is een prachtige stad waarbij je een mooie combinatie kan
ervaren tussen stad en strand. Breng een bezoek aan de Burj Khalifa of de vele
shopping malls. Het is een veilige bestemming om naar toe te gaan en het heeft
voor ieders echt wat wils. Of je nu met vrienden of vriendinnen op vakantie gaat,
alleen, met je familie of je partner, Dubai biedt de activiteiten die hier bij passen!
De stranden zijn gericht op families, het zand loopt er langzaam af in de zee en de
faciliteiten zijn er goed. Voor de nachtbraker zijn er tal van clubs, feesten en
gezellige samenkomsten om te genieten van de metropool. Stellen komen
helemaal tot rust in de wellness en ontdekken de stad!
- Stefan Scholte, E-Commerce Manager Benelux
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MEXICO

MEXICO
WAAR EEUWENOUDE CULTUUR

EN MODERNE BESCHAVING SAMENKOMEN
Omringd door de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan strekt het huis van de
Maya‘s zich uit. Tussen de woestijn, de bergen en de zee ervaar je de gastvrijheid
van de Mexicanen en word je geleid door een land met eeuwenoude cultuur,
verfijnde keuken en witte zandstranden.

RUBRIK
MEXICO

7

8

FTI HOTELMERKEN

FTI HOTELMERKEN
HET MERK DAT BIJ JE PAST

Het hotel is de eerste bestemming van een reis en meer dan slechts een plaats om te overnachten. Daarom
is er voor iedere droomvakantie de perfecte accommodatie beschikbaar. Iedere gast van FTI moet zich
thuis voelen op de vakantiebestemming. Het maakt niet uit of je alleen reist of met het hele gezin, of je nu
graag in de zon ligt of veel avonturen wilt beleven - iedereen kan zijn droomvakantie boeken bij FTI!

LABRANDA
HOTELS
Exclusief, modern en beleving
Deze accommodaties zijn altijd direct aan of dicht bij
het strand gelegen. Afhankelijk van jouw voorkeur
heb je keuze uit verschillende categorieën: Comfort,
Select, City, Balance of Family Star. Om ervoor te
zorgen dat er geen wensen onvervuld blijven, bieden
alle hotels in de hogere middenklasse all-inclusive of
ultra all-inclusive aan.

LEMON
& SOUL HOTELS
Budgetbewust, individueel en verfrissend

Sprankelende cocktails, citroentaart en een modern interieur: het frisse concept
van de Lemon & Soul Hotels is perfect voor de budgetbewuste gezinnen, koppels
en individuele reizigers. De hotels liggen in populaire vakantiebestemmingen en
zijn altijd vlak bij het strand. Afhankelijk van het hotel kun je kiezen uit
verschillende verzorgingen, van all-inclusive tot een kitchenette met eigen
kookgelegenheid.

RUBRIK
FTI HOTELMERKEN

DESIGN
PLUS HOTELS
Stijlvol, design en boutique
1

Iedereen die stijlvolle accommodaties met eersteklas
service waardeert, zal zich bijzonder comfortabel
voelen in één van de Design Plus Hotels. Elk hotel is
uniek ontworpen om op te gaan in de lokale cultuur.
Luxe inrichting voor alle hotels inclusief handgemaakte
Malaika-bedden. Omringd door hoogwaardige en
natuurlijke materialen is een geweldige tijd
gegarandeerd.

KAIRABA
HOTELS & RESORTS
Zorgeloos, servicegericht en dicht bij het strand
Geniet van de beste tijd van het jaar - een onvergetelijke
ervaring tijdens een verblijf in een van de KAIRABA hotels of
resorts. De luxe hotels beloven premium strandvakanties die
zowel ontdekkers als wellnessliefhebbers tevreden stellen.
De luxe accommodaties verwennen hun gasten afhankelijk
van hun wensen met een ruim aanbod aan ontspannende
en amuserende faciliteiten.

MP
MANAGED HOTELS
Service, gemoedelijk en een fijne ligging
MP Managed Hotels zijn individuele all-inclusive
vakantieverblijven die worden ondersteund door ons
hotelmanagement van wereldklasse. Deze hotels
bevinden zich op enkele van de meest populaire
bestemmingen; van de Canarische Eilanden tot de
heuvelachtige kusten van Turkije. Deze gemoedelijke
hotels zijn perfect voor reizigers die op zoek zijn naar
een zorgeloze en fijne vakantie.

MEETING
POINT
Jouw service ter plaatse

Ons agentschap Meeting Point is voor jou beschikbaar op ieder moment van de dag
voor hulp en advies tijdens jouw vakantie. Of het nu gaat om excursies boeken, sport,
amusement of algemene vragen - jouw reisleider kijkt ernaar uit jou persoonlijk te
ontmoeten tijdens de welkomstvergadering in jouw hotel en je daarbij veel nuttige
insider-tips te geven. Tijdens jouw vakantie staat de reisleider in het hotel of
telefonisch voor jou klaar voor alle hulp ter plaatse.

INTERNATIONAL
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VEELZIJDIGE BESTEMMINGEN

WERELD AAN JE VOETEN
120 BESTEMMINGEN WERELDWIJD

Met ruim 120 bestemmingen in het aanbod, boek je bij FTI altijd jouw droomvakantie. Of je nu graag wilt
genieten in een all-inclusive hotel of avontuurlijk wilt gaan eilandhoppen - bij FTI vind je wat je zoekt. Ontdek
enkele bestemmingen uit het veelzijdige aanbod: van historisch Malta tot aan de tropische Malediven.

HISTORISCH MALTA

Als je zin hebt in een mediterraans gevoel, de flair van een oude stad wilt ervaren
of gewoon wilt genieten van verse vis direct uit de zee - ga naar Malta! Wat betreft
de diversiteit is het eiland moeilijk te overtreffen. Met 320 historische gebouwen
alleen al in Valletta is het alsof je door gigantisch openluchtmuseum loopt.
Bezoek zeker de voormalige hoofdstad Mdina, een knus historisch stadje met vele
smalle straten. Vergeet niet om taart te eten bij Fontanella, met een waanzinnig
uitzicht over het eiland! Het voordeel aan Malta is dat het een zeer geschikte
vakantiebestemming is tijdens zowel de zomer als de winter. In de zomer kun je
heerlijk aan een van de mooie baaien zonnebaden en in de winter maak je hier
een fantastische eilandtour. Wist je dat Malta ook populair is als stedentrip
bestemming? De steden Mdina en Valletta zijn ontzettend leuk om in een
weekend te bezoeken. Dus of je nu gaat voor een lange zonvakantie of een
korte stedentrip - Malta heeft het.

VEELZIJDIG GRIEKENLAND

Als je graag kiest voor een vakantie vol diversiteit, dan is Griekenland de juiste
keuze voor jou. Naast de prachtige turquoise zeeën, brede zandstranden,
charmante dorpjes en de warme gastvrijheid vind je er ook indrukwekkende
kliffen en groene natuur. Wie van lekker eten houdt zit ook goed in Griekenland,
de keuken wordt gevormd door kleine hapjes genaamd mezes. Ga terug in de tijd
en ontdek de eeuwenoude geschiedenis door archeologische vindplaatsen te
bezoeken - jouw vakantie in Griekenland zal in het teken van ontdekkingen staan.
Vooral de steden op de Griekse eilanden zijn historisch mooi. Grotere eilanden als
Rhodos en Kreta, maar ook de kleinere als Zakynthos zullen je verrassen met
tempels, romantische straatjes en architectuur - vervelen is er niet bij tijdens je
vakantie op Griekenland.

VEELZIJDIGERUBRIK
BESTEMMINGEN
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BIJZONDER THAILAND
1

Een land met een ideale mix van toeristische attracties, droomstranden,
tropische landschappen, groene bergen, heerlijke aziatische gerechten, maar
ook de vriendelijkheid van zijn inwoners. Ontdek het noorden van het land, waar
de veelzijdige natuur je zal betoveren, waar het ideaal is om te ontspannen
tijdens een trektocht en kennis te maken met de stammen en om de olifanten te
In den
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vor Ort und Hobezichtigen. In het zuiden geniet
je van
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romantische
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Hygienepläne
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möglich.
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waar je de onderwaterwereld zelf kunt gaan ontdekken. De ideale bestemming

s
orglose
„6-Punkte-Hygienekonzept“
ein,
damit
Sie sich
voor zowel een rondreis als een ontspannen strandvakantie!
von Anfang an rundum wohl fühlen.

DIVERSITEIT VAN DE
CANARISCHE EILANDEN

Naast de prachtige stranden en het kristalheldere water is er nog veel meer
waar de eilanden je mee betoveren. Verken de beroemde wijnstreek La Geria op
Lanzarote, de uitgestrekte duinen van Maspalomas op Gran Canaria of de groene
Orotava-vallei op Tenerife met een van de oudste steden van de Canarische
Eilanden: La Orotava. Een hoogtepunt voor alle cultuurliefhebbers! De
kilometerslange, zacht glooiende stranden van Fuerteventura garanderen een
prachtige strandvakantie voor alle leeftijden. Of het nu La Palma, La Gomera of El
Hierro is - de kleine eilanden van de Canarische Eilanden hebben een heel
bijzondere charme. De rust lijkt hier eindeloos.

TROPISCH MALEDIVEN

Een groen en blauw gemeleerde oceaan, parelwitte zandstranden en ongerepte
natuur - dat is wat je kunt verwachten van de Malediven! De Malediven bestaan uit
26 atollen. De grootste daarvan is Malé-atol, welke is opgedeeld in een noordelijk
en zuidelijk deel. Het Raa-atol en Baa-atol beschikken over de mooiste vegetatie
en zijn dichtbegroeid. Rondom deze atollen vind je de meest ongerepte
duikgebieden. De hoogteverschillen, het koraal en de vissen die daar zwemmen
zijn spectaculair. Onder begeleiding is het ook voor beginners mogelijk hier te
leren duiken. Het water is enorm helder en de onderwaterwereld is werkelijk
prachtig! Het enige wat je hier hoeft te doen is ontspannen, uitrusten en
genieten van één van de mooiste plekken op aarde.

PARADIJSELIJK
DOMINICAANSE REPUBLIEK
Ben je op zoek naar de mooiste stranden? Dan zit je goed op de Dominicaanse
Republiek. Het zachte, hagelwitte zand straalt naast de turquoise en kraakheldere
zee. En dat alles terwijl je onder een wuivende palmboom een heerlijke cocktail
aan het drinken bent. Op de Dominicaanse Republiek vind je bij Punta Cana de
stranden uit je dromen - je wordt er even stil van. Is een luxe hotel voorzien van
alle faciliteiten en uitmuntende service hetgeen waar jij behoefte aan hebt op
vakantie? Ook dan is de Dominicaanse Republiek de ideale bestemming. Je vindt
hier een breed aanbod van vier- en vijfsterrenhotels, grote resorts waarbij je
eenvoudig twee weken kan verblijven zonder dat je alles gezien hebt en dan ook
nog eens met de beste service. Na deze ervaring wil je niets anders meer!
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TURKIJE

TURKIJE
PARADIJS MET BERGEN, ZON EN ZEE

Levendige steden, traditionele dorpen, fruit- en groenteplantages en prachtige stranden gelegen
tegen een magisch berglandschap kenmerken Turkije. In combinatie met de eeuwenoude cultuur
geeft dit een unieke mix van Orient en de westerse wereld, welke alleen hier te vinden is.

CULINAIR

Of het nu gaat om de heerlijke spinaziepasteitjes, verse zeevruchten of mediterrane
klassiekers in een modern jasje: goed eten in gezelschap is erg belangrijk in Turkije. Van
pittige gerechten tot zoete gebakjes - alles is vertegenwoordigd in de Turkse keuken. Deze
diversiteit kan je ook zeker terugvinden in de vele kwalitatief hoge resorts die het land rijk is.

HOTELS

De hotels in de populaire badplaatsen zoals Antalya, Side en Bodrum aan de Egeïsche Kust
en de Turkse Rivièra blinken uit in kwaliteit. Service staat hoog in het vaandel en de
all-inclusive formule is hier uitmuntend - nergens anders geniet je zo van vakantie!

WELLNESS

Turkije staat bekend om zijn goede wellness. Alleen al in de stad Istanbul zijn er meer dan
100 van dergelijke ontspanningstempels. Het is vooral heerlijk om te ontspannen in de goed
bewaarde historische hammams. In de resorts zijn de wellnessfaciliteiten veelal erg
uitgebreid en ook is het mogelijk om excursies te boeken naar bijvoorbeeld een Turks badhuis.

HISTORIE

Turkije heeft veel meer te bieden dan vaak wordt gedacht. Neem bijvoorbeeld het
historische Perge, deze stad behoort tot een van de best bewaarde steden uit de klassieke
oudheid. Ook een excursie naar Pamukkale is zeer de moeite waard. Hier bewonder je de
spierwitte kalkterrassen die het gevolg zijn van warmwaterbronnen die er duizenden jaren
voor zorgden dat het water met een temperatuur van ca. 35 graden celcius vanaf een rots
naar beneden stroomde.
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RUBRIK
TURKIJE

OTIUM FAMILY ECO CLUB *****
Een kinderwereld met een oppervlakte van meer dan 3.350 m² doet de harten van de
kleintjes sneller kloppen. Terwijl de kids zich vermaken in de miniclub of van de
glijbanen gaan, ontspannen de ouders in de uitgebreide spa. Beleef jouw ultieme
familievakantie in dit ruime resort.

1

•
•
•
•
•

Ideaal voor families
Ruime familiekamers
Miniclub voor de kinderen
Uitgebreide wellnessfaciliteiten
Urenlang waterpret in het aquapark
SPA

AQUA
PARK

SPORT

SIDE

CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD ****+
Geweldige beoordelingen sieren het gezinsvriendelijke Turan Prince World Club
vijfsterrenresort in het zuidwesten van Turkije. Ontdek de talrijke faciliteiten en het
uitgebreide clubcomplex. Op 132.000 m² kun je tal van vrijetijdsactiviteiten, een groot
zwembad en vele andere voorzieningen verwachten.
•
•
•
•
•

Fijne familiekamers
Kindvriendelijk resort
Aquapark met veel glijbanen
Uitgebreid animatieprogramma
Ruim opgezet met een mooie tuin
AQUA
PARK

GOEDE
SERVICE

SPA

SIDE

BELEK BEACH RESORT ****+
In het rustige dorpje Boğazkent, grenzend aan Belek in het oosten, is het Belek Beach
Resort een ideaal hotel voor gezinnen, waar iedereen zich snel thuis voelt. Het
strandhotel wordt met name geroemd om zijn moderne faciliteiten, de uitstekende
sportfaciliteiten en het gevarieerde aanbod aan restaurants en bars.
•
•
•
•
•

Zeer kindvriendelijk
Fijne bar aan het strand
Direct aan het zandstrand
Uitgebreide sportfaciliteiten
Zwemmen in diverse zwembaden
SPORT

AAN HET
STRAND

MODERN

BELEK
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DUBAI

DUBAI
VAKANTIE MET EEN WOW-EFFECT

Met de prachtige stranden, het bruisende stadsleven en de indrukwekkende bebouwing is Dubai bij
uitstek een perfecte bestemming voor zowel een actieve als rustige vakantie. De hotels bieden
uitstekende service aan en zijn erg divers, zo zijn er hotels uit iedere prijsklasse.

MIX VAN OUD EN NIEUW

Blijf niet alleen tussen de torenhoge gebouwen, maar bezoek ook het authentieke deel van
Dubai. Nog niet zo lang gelegen was dit een nederig vissersstadje - dit is nog steeds terug
te zien rondom de Dubai Creek. Met aan de ene kant de historische wijk Al Fahidi en aan de
andere kant de bekende souks in de wijk Deira.

STRANDEN

Waar de turquoise wateren van de Arabische Golf en de fijne zandstranden langs de kust van
Dubai samenkomen. Zo wordt Jumeirah Beach beschouwd als bekendste strand van Dubai,
maar ook bijvoorbeeld La Mer en Sunset Beach zijn erg geliefd.

HOTELS

In Dubai zijn hotels te vinden voor ieder budget: van voordelige hotels tot aan luxe hotels. In
deze wereldstad zijn alleen al meer dan 1000 hotels te vinden - de centraal gelegen hotels zijn
ideaal voor een stedentrip en de resorts aan het strand zijn perfect voor een strandvakantie!

EXCURSIES

De diversiteit aan excursies in Dubai is enorm. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het Burj
Al Arab Hotel, dit is het enige 7-sterrenhotel ter wereld. Het hotel is geïnspireerd op een
traditionele dhow boot en is bereikbaar via een brug. Ben je een liefhebber van
spanning? Kies dan voor een woestijnsafari. Tijdens de spannende rit rijd je over de
meest indrukwekkende woestijnbanken in het gebied. Voor families bieden de Dubai
Parks and Resorts plezier voor het hele gezin.
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RUBRIK
DUBAI

GRAND HYATT DUBAI *****
De centrale ligging en de uitzonderlijk ruime buitenfaciliteiten voor dit ideale
stadshotel bieden de beste voorwaarden voor een comfortabele zonvakantie of
citytrip. Kijk je ogen uit in dit moderne hotel met traditionele Arabische invloeden!
Wandel door de tropische binnentuin, neem een duik in een van de zwembaden of
leef je uit in het gigantische winkelcentrum om de hoek.

1

•
•
•

•
•

Aan de Dubai Creek
Mooi wellnesscenter
Verschillende restaurants
Zeer geschikt voor families
Ruime tropische tuin met zwembad
TROPISCHE
TUIN

SPA

CULINAIR

DUBAI CENTRUM

CENTARA MIRAGE BEACH RESORT DUBAI *****
Verken een wereld van verwondering in het Centara Mirage Beach Resort Dubai,
een themaresort aan de waterkant van de Deira-eilanden, geïnspireerd door Thaise
en Arabische invloeden. Breng je dagen door met het verkennen van de glijbanen
en dineer in zeven verschillende verleidelijke eetgelegenheden.
•
•
•
•
•

Relaxen in de lazy river
Direct aan het fijne zandstrand
Geniet van een heerlijke massage
Ideaal voor gezinnen met kinderen
Een leuke wijnbar en shisha-lounge
KIND
VRIENDELIJK

AAN HET
STRAND

WELLNESS

DEIRA ISLANDS

ANANTARA THE PALM DUBAI RESORT ****+
Puntige, gebogen daken sieren de vele huizen die verspreid liggen rond een lagune en
geven je het gevoel in een droom uit het Verre Oosten te zijn. Sterker nog, je bent in het
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa op het palmeiland Jumeirah in de metropool
Dubai. Direct aan het fijne strand en in de nabije omgeving van talrijke
excursiemogelijkheden wacht je een luxe vakantie.
•
•
•
•
•

Zeer luxe accommodaties
Relaxen in de tropische tuin
Keuze uit diverse restaurants
Groot zwembad met poolbar
Op het beroemde eiland The Palm
FIJNE
LIGGING

CULINAIR

TROPISCHE
TUIN

THE PALM
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EGYPTE

EGYPTE
WAAR DE ZON ALTIJD SCHIJNT

Dit unieke land betovert niet alleen met zijn meer dan 5000 jaar oude geschiedenis, ook de
gastvrijheid van de bevolking en de kwaliteit van de hotels zullen je verrassen. De droomstranden
aan de Rode Zee en de kleurrijke onderwaterwereld zijn uniek - alles voor een onvergetelijke vakantie!

EL GOUNA

Een bijzondere badplaats - zo mag je El Gouna zeker noemen. Het Egyptische pareltje, dat pas
30 jaar bestaat, wordt met dank aan de vele lagunes ook wel het Venetië van Egypte
genoemd. Aan water geen gebrek - het is dan ook niet gek dat de badplaats geliefd is
onder sunseekers en watersporters.

SPORT

Of je nu gaat quadrijden door de woestijn, kitesurfen op het water of de onderwaterwereld
gaat ontdekken tijdens een duiktocht. In Egypte kan echt alles en het zal je nooit vervelen.
Tip: je kunt jouw excursies vooraf al boeken.

ONDERWATERSCHATTEN

Om een waanzinnig mooie onderwaterwereld te ontdekken hoef je helemaal niet zo ver te
reizen. De Rode Zee staat bekend als droombestemming voor onderwaterfans vanwege de
diversiteit van het schitterende koraal en prachtige dieren.

DIVERSITEIT

Met een warm klimaat, adembenemende culturele schatten, talloze stranden en een breed
scala aan sportieve activiteiten, biedt Egypte de juiste ervaring voor elke reiziger. Ontdek
wereldberoemde schatten - waaronder de pirmades van Gizeh, de naburige Sfinx en de Vallei
der Koningen. De verschillende badplaatsen bieden elk resorts van hoge kwaliteit waar je het
hele jaar door kunt genieten van de uitstekende all-inclusive formule - vervelen is er niet bij
deze vakantie.
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RUBRIK
EGYPTE

LABRANDA CLUB PARADISIO EL GOUNA *****
LABRANDA hotels garanderen een hoog kwaliteitsniveau, dat volledig is afgestemd op
jouw wensen. LABRANDA Club Paradisio combineert dit met een zeer uitgebreid
sportaanbod, waardoor je kunt genieten van een actieve verwenvakantie. Een
bekroonde kiteschool ligt direct aan het eigen strand van het hotel en is geschikt voor
zowel beginners als gevorderden.

1

Direct aan het strand
Naast de 18-holes golfbaan
Entertainment in de avond
Uitgebreid animatieprogramma
Zwemmen in diverse zwembaden

•
•
•
•
•

GOLF

AAN HET
STRAND

WATER
SPORT

EL GOUNA

ALBATROS PALACE RESORT ****+
Het Albotros Palace Resort behoort tot de populaire Pickalbatros hotelketen. Het maakt
een indrukwekkend geheel met het ruime zwembad, prachtig strand, attent personeel
en een grote keuze aan restaurants. Geniet van je vakantie in deze bijzondere sfeer.
•
•
•
•
•

Dineren in 6 restaurants
Direct aan het privéstrand
Uitgebreid wellnesscentrum
Apart kinderbad met glijbaan
Zwemmen in het grote zwembad
KIND
VRIENDELIJK

SPA

AAN HET
STRAND

HURGHADA

LABRANDA ROYAL MAKADI ****+
Ontspan op het eigen ruime zandstrand van het hotel, geniet van de culinaire
afwisseling op de unieke promenade of herlaad je in het wellnessgedeelte. Het
uitgebreide all-inclusive programma laat niets te wensen over. Ook kinderen
vermaken zich er uitstekend met het animatieprogramma.
•
•
•
•
•

Luxe hotel
Dagelijkse entertainment
Relaxen op het zandstrand
Uitgebreid wellnesscentrum
Mogelijkheid om te snorkelen
SPA

WATER
SPORT

CULINAIR

MAKADI BAY

18

AANVULLENDE PAKKETTEN

RUBRIK
AANVULLENDE
PAKKETTEN

AANVULLENDE PAKKETTEN
Twijfel je over het boeken van een vakantie? Niet nodig! Met onze aanvullende pakketten, het FLEXPLUS-tarief en
Corona Zekerheidspakket, boek je zonder zorgen jouw vakantie. Tegen een kleine meerpijs, is het mogelijk om met
het FLEXPLUS-tarief de vakantie tot 15 dagen voor vertrek kosteloos te annuleren of om te boeken.
Met het Corona Zekerheidspakket, bestaande uit Corona Reisbescherming en de Corona Reisdekking, ben je onder
andere verzekerd bij annulering door een positieve coronatest.

FLEXPLUS-TARIEF

Met het FLEXPLUS-tarief profiteer je van nog meer flexibiliteit. Dit tarief kan al
bijgeboekt worden vanaf €45 per boeking. Het biedt de mogelijkheid tot 2
weken voor vertrek de reis te annuleren of om te boeken tegen enkel de
kosten van het tarief. Zonder opgaaf van reden. Bij omboeken geldt het
prijsverschil volgens systeem.
Tarieven
Reissom tot €1.499 – tarief €45
Reissom tot €2.999 – tarief €50
Reissom tot €3.999 – tarief €70
Reissom tot €5.999 – tarief €100
Reissom tot €9.999 – tarief €150
Reissom tot €19.999 – tarief €200

MEEST GEKOZEN

CORONA ZEKERHEIDSPAKKET

Het Corona Zekerheidspakket bestaat uit twee onderdelen. Met de Corona
Reisbescherming kom je op de bestemming niet voor verrassingen te staan.
De Corona Reisdekking (€9,90 per persoon) en de Corona Reisdekking
Premium (€14,90 per persoon) bieden juist voorafgaand aan de reis extra
zekerheid.
Corona Reisbescherming (gratis inbegrepen):
Vergoeding van de quarantainekosten als je positief test op corona
tijdens de vakantie. Ook regelen en vergoeden wij de nieuwe
•
retourvlucht tot €500 per persoon en €3.500 per boeking.
•

Corona Reisdekking
•
Vergoeding van de annuleringskosten tot €1.500 per persoon wanneer je
binnen 72 uur voor vertrek positief test op corona.
Corona Reisdekking Premium
•
Vergoeding van de annuleringskosten €10.000 per persoon wanneer je
binnen 72 uur voor vertrek positief test op corona.

PCR-TESTEN BIJBOEKEN VIA FTI

Bij FTI helpen wij je graag alles zo goed mogelijk te regelen, zowel voor als
tijdens je reis. Daarom bieden wij, indien benodigd, de mogelijkheid een
PCR- of antigeentest tegen een gereduceerd tarief bij te boeken via FTI.
De kosten van de test liggen een stuk lager als je de test via FTI boekt.
Voor een individuele antigeentest betaal je €22,50 en voor een groepstest
vanaf 2 personen slechts €19,50 per persoon. Voor een individuele PCR-test
betaal je €36,50 en voor een groepstest vanaf 2 personen slechts €32,50
per persoon!

VOORWAARDEN

Prijzen en informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Actuele prijzen en
informatie kunnen worden opgevraagd bij het reisbureau. Algemene reis- en
betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen.
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ZORGELOOS
REIZEN
MET
FTI
Ga naar het reisbureau in de buurt voor meer informatie of het boeken van jouw vakantie!
Scan de QR-code voor de online versie van deze brochure
of om brochures van andere bestemmingen te bekijken.

