


Kreta



Algemeen

• Datum/periode: 16 - 23 september 2019 

• Aantal dagen: 8 dagen 

• Bestemming: Rondreis West-Kreta 

• Reisgezellen: We reizen af met een uniek groepje van 
10 reizigers en 2 begeleiders.



Bestemming



Meer over Kreta
Verborgen schatten
Het westen van Kreta is nog niet zo druk bezocht als het toeristische 
oosten. Hier bevinden zich enkele nog minder bekende natuurlijke 
pareltjes. Zo ontdekken we onder andere de watervallen in de 
Kourtaliotiko kloof, wandelen we door een inheems palmenbos en 
relaxen we op prachtige zandstranden. 

Rijke historie van Kreta
Geschiedenis en cultuurliefhebbers komen beslist aan hun trekken. 
We bezoeken enkele historisch belangrijke gebouwen, monumenten 
en archeologische sites en we verdwalen in de smalle straten van de 
oude Venetiaanse steden Rethymnon en Chania met hun typische 
winkeltjes en uitnodigende terrasjes.



Meer over Kreta
Verblijf in luxe accommodaties
De eerste vier nachten verblijven we in luxueuze villas in 
Zuid-Kreta. Geniet hier in alle comfort van het uitzicht op de 
eindeloos blauwe Libische zee. Ook het tweede deel van de 
reis boeten we niet in aan kwaliteit en overnachten we in een 
boutique hotel in de pittoreske Venetiaanse stad Rethymnon. 

Gevarieerd culinair genieten
Iedere avond een nieuw authentiek restaurantje in steeds 
een unieke setting. Telkens smaakvolle Griekse ‘mezze’ en 
typische Kretenzische gerechten op ons bord. En ook van 
een homemade BBQ zullen we smullen. Gia mas!



Meer over Kreta
Gezelligheid troef
Tijdens de reis zetten we in op gezelligheid. We ontdekken het 
eiland met eigen vervoer en creëren een echte roadtrip vibe! Zo 
komen we soms op volstrekt unieke plaatsen. Wist je dat er een 
dorpje bestaat waar alle winkeltjes en restaurants producten 
verkopen op basis van lokaal geteelde avocado’s? 

Tijd voor een terrasje
Tijdens de reis wordt er ook voldoende tijd gemaakt om even stil te 
staan en te genieten. Een koffie op een idyllisch pleintje of lekkere 
cocktails na het avondmaal? Het hoort er bij! Een quiz avond, een 
zelfgeorganiseerde BBQ … bij SingleTrips gaan we volop voor de 
ideale vakantiecombinatie: Fun, Relax & Discover. 



Budget



P R I J S O P G AV E

Prijsopgave Per Persoon

Vluchten Brussel - Kreta Vrijblijvend

Landarrangement Kreta 975 €

Dossierkosten 30 €

Totaal  €

Let op: Vluchten kunnen via ons aangeboden worden. Voorstel vlucht Brussels Airlines : +- 295 €. 
Prijzen wisselen nogal snel. Op al onze prijsoffertes gelden onze Algemene – en Bijzondere 
Voorwaarden zoals die staan beschreven op onze website: www.singletrips.be. Deze reissom is o.v.v. 
beschikbaarheid en wijzigingen op dag van bevestiging.

http://www.singletrips.be


We presenteren





Onder het motto 

“Onvergetelijke momenten met 
gelijkgestemde single reizigers”



Vluchten



Vluchtvoorstel

Tickets kunnen via ons uitgeschreven worden.  
Voorstel vlucht Brussels Airlines : +- 295 € (Check&Go) 
Enkel 12kg handbagage inbegrepen. 
Optioneel: 23kg ingecheckte ruimbagage: 50 €



Programma



DAG 1: 16/09 (-/-/D)
• Vandaag start eindelijk die reis waar je al maanden van droomt. Eenmaal aan 

boord van het vliegtuig kan je eindelijk dat boek lezen waar je niet aan toe 
kwam. 

• Aangekomen in Kreta staan onze begeleiders jou op te wachten met de 
minivans, klaar om je naar onze eerste bestemming te rijden. We maken kennis 
met de luxueuze villa’s en installeren er ons voor de komende 4 nachten. Er is 
uitgebreid de tijd om het zwembad, de tuin en de spectaculaire vergezichten in 
ons op te nemen. De liefhebbers kunnen ook een spelletje tafeltennis spelen.  

• Na een aperitief en een kennismakingsspelletje begeven we ons naar een 
authentieke taverna. Deze taverna, gebouwd op een klif, voorziet ons van 
panoramische uitzichten waarbij we onder het genot van traditioneel Grieks of 
Kretenzisch eten elkaar verder leren kennen. 

• Overnachting: Anemos Four Seasons Luxury Villas



Anemos Villas

• Schommel heen en weer in de hangmat, terwijl 
een zacht zeebriesje jouw gezicht streelt en de zon 
jouw blote benen kietelt. Als je goed luistert, hoor 
je de golven. En zelfs het vrolijke gekwetter van 
een zeemeeuw. Open een oog en spiek door jouw 
zonnebril. In het zwembad is nog steeds niemand 
te zien. Logisch want deze is helemaal van jou 
alleen! Verderop zie je de zee die je met haar 
diepblauwe kleur uitnodigt om een duik te komen 
nemen. Het uitzicht vanaf dit terras is fenomenaal, 
helemaal wanneer ’s avonds de zon in de zee zakt.  

• De villa’s van Anemos zijn vrijstaand en hebben 
een zee van rust en ruimte om zich heen. De 
eigenaar van Anemos zorgt ervoor dat je je 
meteen thuis voelt in jouw nieuwe villa aan zee. 
Morgen trek je er met de auto op uit om het 
zuiden van Kreta te ontdekken. Maar voorlopig 
blijf je gerust nog even in de hangmat. Bij Anemos 
Villas kom je helemaal tot rust.



Anemos Villas



Anemos Villas



DAG 2: 17/09 (B/-/D)
• Uitgebreid ontbijt in de villa. 

• Vandaag staat meteen een van de hoogtepunten van de reis en zelfs van heel Kreta op het 
programma! De hike (wandeling) door de Imbros kloof. Tijdens deze 7 kilometer lange wandeling 
kom je door een diversiteit aan landschappen. Zo is de kloof op bepaalde punten breed en rijk 
gevuld met vegetatie, terwijl ze op andere plaatsen dan weer erg smal is en met rotswanden tot 
soms wel 300m hoog. 

• Mocht je om welke reden dan ook liever niet wandelen? Dan kan je terwijl de hikers de kloof trotseren, het pittoreske 
havendorpje Chora Sfakion leren kennen! Observeer de vissersbootjes vanaf een van de terrasjes langs de haven of 
ga rondneuzen in een van de vele winkeltjes. 

• Nadat we de wandelaars hebben opgepikt maken we op de terugweg richting de villa’s nog een 
stop bij Frangokastello, een oud Venetiaans kasteeltje aan de rand van een gouden zandstrand 
dat uitnodigt voor een frisse duik. 

• Vanavond blijven we in de villa’s en is het BBQ en quiz night! Iedereen helpt mee om er een 
geslaagde avond van te maken vol lekker eten, plezier en gezelligheid. 

• Overnachting: Anemos Villas





DAG 3: 18/09 (B/-/D)
• Uitgebreid ontbijt in de villa. 

• Tijd om wat geschiedenis van antiek Kreta te leren kennen. Iedereen 
heeft vast wel gehoord van het Minoïsch Paleis van Knossos, maar het 
op één na grootste Minoïsch Paleis op Kreta is veel minder bekend: 
Phaistos! We bezoeken deze archeologische site nadat we eerst Matala 
ontdekt hebben, een kustplaatsje met geschiedenis en ook wel bekend 
als hét hippie-dorp van Kreta. 

• Na Phaistos kruisen er nog twee andere pittoreske dorpjes ons pad en ‘s 
avonds trekken we naar het iets meer toeristische Plakias voor een diner 
in een van de gezellige restaurantjes. Voor de liefhebbers van cocktails 
zijn er enkele lekkere drankjes in de sfeervolle cocktailbar te verkrijgen. 

• Overnachting: Anemos Villas





DAG 4: 19/09 (B/-/D)
• Uitgebreid ontbijt in de villa. 

• Vandaag ontdekken we enkele unieke plaatsen op Kreta! In en rond Preveli 
vinden we historisch belangrijke kloosters, de Kourtaliotiko kloof met zijn 
watervallen en een prachtig palmenbos vlak aan een strand waar je zowel in zoet 
als in zout water kan baden.  

• De avonturiers onder ons krijgen ook de kans om een deel door de Kourtaliotiko 
rivier te hiken. Samen met een local trek je door de kalkstenen kloof. Tijdens deze 
tocht ontdek je watervalletjes, kleine grotten en prachtige vegetatie. Je kan er ook 
een duik nemen in het frisse water. 

• Na voldoende vrije tijd bij het strand en palmenbos, is het tijd om huiswaarts te 
keren want ‘s avonds staat er nog een traditioneel diner op ons te wachten in een 
van de authentieke binnenlandse taverna’s. 

• Overnachting: Anemos Villas





DAG 5: 20/09 (B/-/D)
• Na een uitgebreid ontbijt nemen we afscheid van de villa’s en rijden we richting 

Rethymnon. Dit doen we niet zonder even te stoppen bij de bijzondere plaatsen 
die we onderweg tegenkomen. Zo vinden we in het midden van het 
Kretenzische binnenland een dorpje temidden van avocado-gaarden waar 
letterlijk elk barretje of shop avocado’s verwerkt in hun producten. 

• Ook houden we even halt bij het indrukwekkende meer van Kournas, het enige 
zoetwatermeer op Kreta, verstopt tussen de witte bergen. 

• Bij aankomst in Rethymnon is er ruim de tijd om te ontspannen, te genieten van 
de faciliteiten van ons boetiekhotel of nog enkele uren op het strand mee te 
pikken. ‘s Avonds maken we een korte wandeling door het historische centrum 
van Rethymnon gevolgd door een diner in een verborgen restaurantje. 

• Overnachting: Pepi Boutique Hotel





Pepi Boutique Hotel

• In het Pepi Boutique Hotel verblijf je in pure luxe 
en comfort en dit in het hart van de historische 
binnenstad van Rethymnon. Er is een prachtige 
patio met zwembad, douches en ligzetels en het 
brede zandstrand ligt op een steenworp afstand. 

• Wanneer je buiten het hotel stapt beland je te 
midden van de Mediterraanse sfeer die de 
kronkelende straatjes van Rethymnon typeert. 
Deze binnenstad bruist van gezelligheid met 
volop bars, restaurantjes en winkeltjes die 
typische Kretenzische producten verkopen. 

• Het pittoreske centrum van Rethymnon is bijna 
een openlucht museum op zich. Archeologische 
vondsten getuigden al van het bestaan van een 
oude stad “Rithymna”, maar het zijn vooral de 
Venetianen en de Ottomanen die hun sporen 
hebben achtergelaten. Het hotel ligt te midden 
van prachtige herenhuizen en historische 
monumenten en gebouwen.



Pepi Boutique 
Hotel



Pepi Boutique 
Hotel



DAG 6: 21/09 (B/-/D)
• Continentaal ontbijt in het hotel. 

• Na het ontbijt gaan we naar die andere prachtige Venetiaanse stad: 
Chania! De enthousiaste begeleiders delen je enkele feiten en weetjes 
over de stad en de verschillende gebouwen en monumenten die we 
tijdens de stadswandeling passeren. Lunchen kan aan de gezellige 
haven of in een van de typische smalle binnenstraatjes. Natuurlijk is er 
ook voldoende tijd om de winkeltjes en overdekte markt te ontdekken. 

• Tijdens de terugrit naar Rethymnon houden we nog even halt bij de ruïnes 
van Aptera, wat ooit een machtige stadstaat was. 

• ‘s Avonds volgt een diner in een authentiek restaurant aan het water. 

• Overnachting: Pepi Boutique Hotel





DAG 7: 22/09 (B/-/D)
• Continentaal ontbijt in het hotel. 

• Het binnenland van Kreta kent veel historie en natuurlijke rijkdommen. Vandaag 
bezoeken we een van de bekendste en beruchtste kloosters van Griekenland. 
Wat er zich hier ooit heeft afgespeeld staat bij de Kretenzers bekend als een 
zwarte vlek in hun geschiedenis. Nadien volgt een korte, maar prachtige 
wandeling door Myli, de groenste kloof op Kreta die bezaaid ligt met ruïnes van 
huizen, kerkjes en molens. Het dorpje dat hier ooit lag, is volledig verslonden door 
de natuur.  
Terug in Rethymnon is het tijd om hét belangrijkste landmark van Rethymnon te 
ontdekken; het Venetiaanse Fortezza. 

• ’s Avonds volgt het laatste diner met typische Griekse mezze in een van de 
gezelligste straatjes van Rethymnon. Tijd om terug te blikken op een heerlijke 
vakantie. 

• Overnachting: Pepi Boutique Hotel





DAG 8: 23/09 (B/-/-)

• Na een laatste uitgebreid ontbijt is het tijd om 
afscheid te nemen van het boetiek hotel, Rethymnon, 
Kreta en van elkaar… maar hopelijk is dit geen 
vaarwel maar een tot ziens! 

• Tot volgend jaar?



Inclusief



Eigen ervaring

Reisprogramma en 
advies volledig 

samengesteld uit eigen 
ervaring :-)  

Groetjes van uw 
begeleiders, 

Thomas & Naomi



Inclusief
• Gezelschap van onze twee enthousiaste Griekenland specialisten 
• Alle vervoer met comfortabele minivans 
• 4 overnachtingen in luxe villa’s 
• 3 overnachtingen in een boetiek hotel 
• 7 rijkelijke ontbijten in groepsverband 
• 6 diners in unieke restaurants in groepsverband 
• 1 heel gezellige BBQ in de villa’s 
• Alle vernoemde excursies en activiteiten 
• Alle toegangsgelden van bezoeken volgens programma 

• Uitzonderingen: 
• Het is mogelijk dat we een enkele keer gebruik zullen maken van een korte taxi rit, 

deze valt ter plaatse te betalen. Taxi’s in Griekenland zijn niet duur. 
• Indien je opteert om zelfstandig een andere, dan de door ons voorgestelde, vlucht te 

boeken, kan het zijn dat de luchthaventransfers hier niet bij inbegrepen zijn, dit hangt 
af van de vlucht. Raadpleeg ons voor een overzicht van de vluchten waarbij de 
luchthaventransfers inclusief zijn.



Exclusief
• Transfer Brussels Airport heen en terug 
• Internationale vluchten: Brussel - Kreta 

• Brussels Airlines: 12kg handbagage 
• TUI: 10kg handbagage 
• Ruimbagage bij te boeken 

• Persoonlijke uitgaven 
• Overige dranken 
• Overige maaltijden 
• Fooien 

• Verzekering: Annulatie- en bijstandsverzekering ‘Exclusive 
Europe Selection'  
= 6,5% van de totale reissom. 



Praktische info



Reisseizoen & klimaat  
Kreta kent hete zomers. In de winter kan het verkeren. Het kan 
er superkoud zijn, maar het kan ook een milde of zelfs warme 
winter zijn. Qua temperatuur (en drukte) zijn mei, juni en 
september de beste maanden om het eiland te bezoeken. In 
april kan het nog redelijk fris zijn en in oktober begint stilaan de 
herfst. 

In juli en augustus kan het erg warm zijn, maar aan zee waait 
meestal een aangenaam briesje. Toch kunnen de temperaturen 
oplopen tot boven de 40 graden Celcius. Voor een 
strandvakantie prima, maar om dingen te bezichtigen behoorlijk 
warm.

Praktische info



Praktische info
Vluchttijd 
Een rechtstreekse vlucht van België naar Kreta duurt 
ongeveer 3 uur. 

Reizen op Kreta  
De wegen op Kreta zijn over het algemeen goed 
begaanbaar, mits je op de verharde wegen blijft. In het 
noorden loopt de snelweg van Agios Nikolaos, via 
Heraklion, Rethymono en Chania tot Kastelli (Kissamos). 
Naar Sitia in het zuiden loopt er een geasfalteerde weg 
vanaf Agios Nikolaos die een stukje door het binnenland 
leidt en langs de kust gaat met spectaculaire uitzichten. 



Douane & documenten  
Een geldig paspoort of identiteitskaart is vereist. Tevens 
geldt er een legitimatieplicht zoals we die in België ook 
kennen: op verzoek van de politie moet je je kunnen 
legitimeren. Het invoeren van alle soorten drugs is strafbaar. 

Geld  
Op Kreta betaal je net als in heel Griekenland met de Euro. 
Overal vind je bankautomaten waar je geld kan afhalen en 
vrijwel overal kan je ook afrekenen met de creditcard. 
Uitzonderingen vormen kleine winkeltjes en restaurants. 

Praktische info



Elektriciteit  
Het gangbare voltage is 220 Volt-wisselstroom. Meestal passen 
onze West-Europese stekkers in de stopcontacten zonder het 
gebruik van een adapter. 

Fooien  
Fooien zijn zeker niet verplicht. Men waardeert dit, maar is ieders 
persoonlijke keuze. Indien je een fooi wil geven is 5 of 10% 
gebruikelijk. 

Tijdsverschil  
Op Kreta is het 1 uur later dan in België. Dit geldt zowel voor de 
wintertijd als voor de zomertijd.

Praktische info



Drinkwater 
Op veel plekken in Kreta is het water drinkbaar. Dit moet er dan wel duidelijk bij 
vermeld staan. In parken en op openbare plekken zijn drinkfonteintjes. In bars en 
restaurant is er vaak een speciale kraan met (gekoeld) drinkwater. Ook zijn er vaak 
kraantjes of bronnen langs de weg met drinkwater. 

Op deze plekken vullen de bewoners zelf hun drinkflessen en jerrycans dus aan de 
rijen voor de kranen kan je die plekken herkennen. Neem je liever het zekere voor 
het onzekere: koop dan gewoon flessenwater. 

Eten & Drinken 
Honger hoeft er niet geleden te worden op Kreta. Er zijn talloze taverna's, 
restaurantjes en snackbars. In de toeristische gebieden is het voedsel volledig op 
de Westerse magen afgestemd. Wil je de echte Kretenzische keuken leren kennen 
dan is dat ook geen enkel probleem. Zie je veel lokale inwoners in een 
etablissement genieten van een maaltijd dan zit je wat dat betreft meestal goed. 

Praktische info



Ja = Neh 
Nee = Ochi 
Goedemorgen = Kalimera 
Goedemiddag = Kalispera 
Goedenavond = Kalispera 

Water = Nero 
Brood = Psomie 
Bier = Biera 
Wijn = Krassie 
Koffie = Kaffeh 
Restaurant = Estiatorio 
De rekening aub = Logariasmo 

Dankjewel = Efcharisto 
Alsjeblieft = Parakalo

Enkele woordjes Grieks



Verzekering



Tijdelijke verzekering

Exclusive Europe Selection 6,5 % van de totale reissom

Exclusive World Selection 8 % van de totale reissom

Indien u al een basis annuleringsverzekering 
heeft - 0,5 % van de totale reissom

Flight Selection met
exclusieve garanties

Europa + Middellandse 
Zeegebied Wereldwijd

1 tot 8 dagen  ! 30 ! 60

9 tot 15 dagen ! 45 ! 90

Per bijkomende week ! 11,50 ! 23

Exclusive Selection*
Voor wie het best verzekerd wil zijn.

Annuleringsverzekering • tot ! 10 000 / pers.
• dekking voorafbestaande ziekte

Assistance Personen

• onbeperkte medische kosten en repatriëringskosten
• medische nabehandelingskosten in België tot ! 6 250
• opsporings- en reddingskosten tot ! 6 250 / pers.
• terugbetaling van de geboekte sportactiviteiten en het 

gehuurde sportmateriaal bij repatriëring of hospitalisatie 
• uitgebreide ski-garanties
• dekking van gemotoriseerde sporten
• catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot 
! 600 / pers.

Bagageverzekering

• tot ! 2 000 / pers.
• waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en 

sportmateriaal inbegrepen
• tot ! 400 voor de eerst noodzakelijke aankopen bij 

laattijdige afgifte van uw bagage

Compensatiereis • tot ! 10 000 / pers.

Home Assistance • bijstand bij zware schade aan uw woning
• slotenmaker (kosten tot ! 100)

Assistance Voertuigen **
(België en Europa)

• pechhulp / sleping / repatriëring
• vervangwagen

Kapitaal Reisongevallen • tot ! 12 500 / pers.

• Dekking van gemotoriseerde sporten.
• Opsporings- en reddingskosten tot ! 6 250 / pers..
• Reisgoed/ bagageverzekering tot ! 2 000 / pers..
• Waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal zijn ook verzekerd.
• Tot ! 400 voor de eerst noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw bagage.

•  Dekking van de voorafbestaande ziektes voor annulering.
•  Annulering indien het cultureel of sportief evenement dat het voorwerp van uw verblijf ter 

plaatse uitmaakt wordt geannuleerd.
•  Annulering van één reisgezel zodat u alleen of met slechts 3 reisgezellen moet reizen.
•  Mogelijkheid om een persoon naar keuze gelijk te stellen aan een verwante van de 2de 

graad

Flight Selection
Voor wie enkel een transportticket boekt, of een Fly & Drive.

Annuleringsverzekering • Europa + Middellandse Zeegebied: tot ! 625 / pers.
• Wereldwijd: tot ! 1 250 / pers.

Assistance Personen
•  onbeperkte medische kosten en repatriëringskosten
• medische nabehandelingskosten in België tot ! 6 250
• opsporings- en reddingskosten tot ! 3 750 / pers.

Bagageverzekering • tot ! 1 250 / pers.
• tot ! 250 voor de eerst noodzakelijke aankopen

Compensatiereis • Europa + Middellandse Zeegebied: tot ! 625 / pers.
• Wereldwijd: tot ! 1 250 / pers.

Home Assistance • bijstand bij zware schade aan uw woning
• slotenmaker (kosten tot ! 100)

Kapitaal Reisongevallen • tot ! 12 500 / pers.

Flight Selection Europa + Middellandse 
Zeegebied Wereldwijd

1 tot 8 dagen ! 25 ! 40

9 tot 15 dagen ! 30 ! 60

Per bijkomende week ! 7,50 ! 15

*    De Exclusive Selection mag niet gebruikt worden voor reizen die enkel de reservatie van  
een transport of van een Fly & Drive inhouden.

** Het voertuig mag max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving.

Extra waarborgen voor de Exclusive Selection en Flight Selection met exclusieve waarborgen:

A la carte
Indien u slechts een bepaalde garantie wenst, of een
hogere / extra dekking dan deze voorzien in onze Selection formules.

Annulering + Compensatiereis tot ! 10 000 /pers. 5,5 % van de totale reissom

Indien u al een basis annuleringsverzekering heeft 4,4 % van de totale reissom

Bagageverzekering tot ! 3 750 / pers.
per schijf van ! 250

per dag en
per persoon

! 0,60

per dag en
per gezin
! 1,70

Kapitaal Reisongevallen tot ! 75 000 / pers.
per schijf van ! 2 500

per dag en
per persoon

! 0,30

per dag en
per gezin
! 0,90

Assistance Personen
Europa + Middellandse Zeegebied
Wereldwijd

per dag en per
persoon
! 2
! 4

per dag en
per gezin

! 5
! 10

Assistance Voertuigen (Europa)**
Enkel in combinatie met Assistance Personen

per dag en per voertuig 
! 2

Travel Selection
Voor een uitstekende bescherming tijdens uw reis.

Assistance Personen
• onbeperkte medische kosten en repatriëringskosten
• medische nabehandelingskosten in België tot ! 6 250
• opsporings- en reddingskosten tot ! 3 750 / pers.

Bagageverzekering • tot ! 1 250 / pers.
• tot ! 250 voor de eerst noodzakelijke aankopen

Compensatiereis • Europa + Middellandse Zeegebied: tot ! 1 250 / pers.
• Wereldwijd: tot ! 1 875 / pers.

Home Assistance • bijstand bij zware schade aan uw woning
• slotenmaker (kosten tot ! 100)

Kapitaal Reisongevallen • tot ! 12 500 / pers.

Travel Selection Europa + Middellandse Zeegebied Wereldwijd

Premie per dag en per persoon ! 3 ! 6

Premie per dag en per gezin ! 8 ! 16

Prijzen zijn per persoon

Prijzen zijn per persoon

Exclusive Europe Selection 6,5 % van de totale reissom

Exclusive World Selection 8 % van de totale reissom

Indien u al een basis annuleringsverzekering 
heeft - 0,5 % van de totale reissom

Flight Selection met
exclusieve garanties

Europa + Middellandse 
Zeegebied Wereldwijd

1 tot 8 dagen  ! 30 ! 60

9 tot 15 dagen ! 45 ! 90

Per bijkomende week ! 11,50 ! 23

Exclusive Selection*
Voor wie het best verzekerd wil zijn.

Annuleringsverzekering • tot ! 10 000 / pers.
• dekking voorafbestaande ziekte

Assistance Personen

• onbeperkte medische kosten en repatriëringskosten
• medische nabehandelingskosten in België tot ! 6 250
• opsporings- en reddingskosten tot ! 6 250 / pers.
• terugbetaling van de geboekte sportactiviteiten en het 

gehuurde sportmateriaal bij repatriëring of hospitalisatie 
• uitgebreide ski-garanties
• dekking van gemotoriseerde sporten
• catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot 
! 600 / pers.

Bagageverzekering

• tot ! 2 000 / pers.
• waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en 

sportmateriaal inbegrepen
• tot ! 400 voor de eerst noodzakelijke aankopen bij 

laattijdige afgifte van uw bagage

Compensatiereis • tot ! 10 000 / pers.

Home Assistance • bijstand bij zware schade aan uw woning
• slotenmaker (kosten tot ! 100)

Assistance Voertuigen **
(België en Europa)

• pechhulp / sleping / repatriëring
• vervangwagen

Kapitaal Reisongevallen • tot ! 12 500 / pers.

• Dekking van gemotoriseerde sporten.
• Opsporings- en reddingskosten tot ! 6 250 / pers..
• Reisgoed/ bagageverzekering tot ! 2 000 / pers..
• Waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal zijn ook verzekerd.
• Tot ! 400 voor de eerst noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw bagage.

•  Dekking van de voorafbestaande ziektes voor annulering.
•  Annulering indien het cultureel of sportief evenement dat het voorwerp van uw verblijf ter 

plaatse uitmaakt wordt geannuleerd.
•  Annulering van één reisgezel zodat u alleen of met slechts 3 reisgezellen moet reizen.
•  Mogelijkheid om een persoon naar keuze gelijk te stellen aan een verwante van de 2de 

graad

Flight Selection
Voor wie enkel een transportticket boekt, of een Fly & Drive.

Annuleringsverzekering • Europa + Middellandse Zeegebied: tot ! 625 / pers.
• Wereldwijd: tot ! 1 250 / pers.

Assistance Personen
•  onbeperkte medische kosten en repatriëringskosten
• medische nabehandelingskosten in België tot ! 6 250
• opsporings- en reddingskosten tot ! 3 750 / pers.

Bagageverzekering • tot ! 1 250 / pers.
• tot ! 250 voor de eerst noodzakelijke aankopen

Compensatiereis • Europa + Middellandse Zeegebied: tot ! 625 / pers.
• Wereldwijd: tot ! 1 250 / pers.

Home Assistance • bijstand bij zware schade aan uw woning
• slotenmaker (kosten tot ! 100)

Kapitaal Reisongevallen • tot ! 12 500 / pers.

Flight Selection Europa + Middellandse 
Zeegebied Wereldwijd

1 tot 8 dagen ! 25 ! 40

9 tot 15 dagen ! 30 ! 60

Per bijkomende week ! 7,50 ! 15

*    De Exclusive Selection mag niet gebruikt worden voor reizen die enkel de reservatie van  
een transport of van een Fly & Drive inhouden.

** Het voertuig mag max. 10 jaar oud zijn bij onderschrijving.

Extra waarborgen voor de Exclusive Selection en Flight Selection met exclusieve waarborgen:

A la carte
Indien u slechts een bepaalde garantie wenst, of een
hogere / extra dekking dan deze voorzien in onze Selection formules.

Annulering + Compensatiereis tot ! 10 000 /pers. 5,5 % van de totale reissom

Indien u al een basis annuleringsverzekering heeft 4,4 % van de totale reissom

Bagageverzekering tot ! 3 750 / pers.
per schijf van ! 250

per dag en
per persoon

! 0,60

per dag en
per gezin
! 1,70

Kapitaal Reisongevallen tot ! 75 000 / pers.
per schijf van ! 2 500

per dag en
per persoon

! 0,30

per dag en
per gezin
! 0,90

Assistance Personen
Europa + Middellandse Zeegebied
Wereldwijd

per dag en per
persoon
! 2
! 4

per dag en
per gezin

! 5
! 10

Assistance Voertuigen (Europa)**
Enkel in combinatie met Assistance Personen

per dag en per voertuig 
! 2

Travel Selection
Voor een uitstekende bescherming tijdens uw reis.

Assistance Personen
• onbeperkte medische kosten en repatriëringskosten
• medische nabehandelingskosten in België tot ! 6 250
• opsporings- en reddingskosten tot ! 3 750 / pers.

Bagageverzekering • tot ! 1 250 / pers.
• tot ! 250 voor de eerst noodzakelijke aankopen

Compensatiereis • Europa + Middellandse Zeegebied: tot ! 1 250 / pers.
• Wereldwijd: tot ! 1 875 / pers.

Home Assistance • bijstand bij zware schade aan uw woning
• slotenmaker (kosten tot ! 100)

Kapitaal Reisongevallen • tot ! 12 500 / pers.

Travel Selection Europa + Middellandse Zeegebied Wereldwijd

Premie per dag en per persoon ! 3 ! 6

Premie per dag en per gezin ! 8 ! 16

Prijzen zijn per persoon

Prijzen zijn per persoon



Het verschil



Wat is SingleTrips?
SingleTrips, dat is een volledig unieke manier van reizen. In een 
veranderende wereld waar de reissector zich sterk blijft richten 
op het traditionele gezin, durven wij anders te zijn. 

Wij spelen liever in op de toenemende vraag van diegenen 
waarvoor er slechts een beperkt aanbod bestaat. Daarom 
organiseren wij een gevarieerde en ontspannende groepsreis 
voor soloreizigers. 

We gaan volop voor een unieke vakantiebeleving waarbij 
nieuwe vriendschappen en onvergetelijke momenten creëren 
centraal staat. Onze basis voor elke reis: Fun, Relax & Discover.



Voor wie zijn deze SingleTrips groepsreizen?

Soloreizigers zijn een doelgroep die door de 
toeristische sector nog steeds ondergewaardeerd 
wordt. SingleTrips is er daarom voor iedereen die een 
leuke tijd wil beleven en tegelijkertijd nieuwe 
gelijkgestemde mensen leert kennen. 

Onze eerste groepsreis in september 2019 naar Kreta 
is laagdrempelig, gevarieerd en met voldoende vrijheid 
voor persoonlijke invulling. Heb je een breed 
interesseveld en een sociale, open mindset? Dan ben 
jij een typische SingleTripper.



Belangrijk voor deze reis
• Minimum 6 reizigers 

Maximum 10 reizigers 
͌ 50-50 vrouwen/mannen 

• Twee enthousiaste begeleiders 

• Je deelt een kamer met iemand van hetzelfde 
geslacht 

• Beoogde leeftijdscategorie: 34 - 49 jaar



Wat wij ook 
aanbieden



Tenerife Voetbalreizen

Azië



Social Media



Follow us

www.singletrips.be (under construction)

SingleTrips @SingleTrips

http://www.singletrips.be
http://www.singletrips.be



