
        Leuven, 30 september 2018 
 
Beste vrienden, 
 
 
Gezien René Moria, tot zijn en onze grote spijt, voor het jaar 2019 geen bridgevakantie 
zal organiseren hebben Fernand Walder en ikzelf besloten gezamenlijk iets te 
organiseren.  
 
Na wat bevraging kon een eerste negatieve selectie gemaakt worden: voor velen liefst 
niet naar Noord-Afrika of Turkije voor veiligheidsredenen, liever wat korter dan 12 
dagen, niet te prijzig, liefst geen toeslag voor 1-persoons-kamers, voldoende 
mogelijkheden voor uitstappen, enz… 
 
Wij besloten twee opties voor te stellen: de Griekse eilanden Kos of Corfu. Wij zouden 
graag uw voorkeur willen kennen en vragen van een kort antwoord terug te sturen vòòr 
10 oktober gezien dit de uiterste datum is om te kunnen genieten van een speciale 
‘flight bonus’. 
 
Hieronder  vind U een vergelijking van de 2 Tui-reizen die we selecteerden. Meer 
informatie kunt U gemakkelijk vinden op Google of bij Tui. 
 
Wij verwachten van jullie dus vòòr 10 oktober één van de volgende antwoorden 
teruggestuurd naar jacques.zwijsen@telenet.be.  De meerderheid van keuzes voor het 
eiland Kos of Corfu zal bepalend zijn voor de reservatie die wij zullen maken bij Tui. 
 
 
 

IK VERKIES HET VOORSTEL OP HET EILAND KOS. 
 
IK VERKIES HET VOORSTEL OP HET EILAND CORFU. 
 
IK BEN NIET GEINTERESSEERD. 
 
IK HEB GEEN VOORKEUR MAAR BEN GEINTERESSEERD. 
 

 
Met vriendelijke groeten en tot weldra, 
 
Fernand 
Jack   jacques.zwijsen@telenet.be   
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Bestemming  Kos     Corfu 

 
   Grieks eiland in Egeïsche Zee Grieks eiland in Ionische Zee 
   290 km2    593 km2 
   Groen eiland    Rotseiland 
   Uitstappen vooral per boot  Uitstappen vooral te land 
 
Periode  30  april tot 9 mei, 9 nachten 3 mei tot 12 mei, 9 nachten 
 
Hotel   AKTI BEACH HOTEL ****  LOUIS CORCYRA BEACH**** 
   ALL-IN    ALL-IN 

  Waardering: Uitstekend: 8,4 Uitstekend: 8,6 
   WIFI betalend op kamer  WIFI gedeeltelijk gratis  
 
Basisprijs p.p  899 €     1069  € 
   Vluchtmaaltijden inclusief  idem 
 
Flight bonus  - 50€, reservatie vòòr 11/10 -20€, reservatie vòòr 11/10 
Kamer zicht op zee Geen supplement   kamer type21: + 54 € 
1-persoonskamer Geen suppl. Max 5   idem (first in – first have) 
Bagage  20 kg per persoon   idem 
 
Annulatie verzek. Optioneel: 5%   idem 
 
Bijstandsverzek. Optioneel: 3,5 € pp. en per dag idem  
 
Gemidd. temp.  April: 21°C    April: 19°C 
   Mei: 25°C    Mei: 23°C 
 
Gemidd. neerslag April:  36 mm   April: 61 mm 
   Mei:  16 mm   Mei: 35 mm 
 
Verblijftaks  ter plaatse te betalen  idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


