Onze kantoren:

Maretours
gezondheids
reizen

Aalst ❯ Molenstraat 28b
T 053/72.97.97 - F 053/72.97.96 - info.AL2@maretours.be
Aarschot ❯ Martelarenstraat 23
T 016/56.36.56 - F 016/56.36.54 - info.AAR@maretours.be
Deurne ❯ Turnhoutsebaan 107
T 03/325.87.55 - F 03/326.38.41 - info.DEU@maretours.be

Afreizen

Prijs

Single

02/06/14

985 €

1177 €

minimum 10 deelnemers

Inbegrepen
❯ Vlucht Brussel Bodrum Brussel
❯ 8d/7 nachten All inclusive
❯ 8d/7 nachten begeleiding tijdens
de maaltijden door onze Belgisch
Nederlandstalige voedingsgeneeskundige
❯ Min 3 uur sporten/ dag: wandelen,
aquagym, aerobic, yoga, Tibetaanse
oefeningen
❯ Coaching: hoe leer ik gezond leven
onder begeleiding van onze Belgisch
Nederlandstalige voedingsgeneeskundige
❯ Coaching: wat is Osteopathie?
❯ Kooksessie: Gezond koken
❯ Weekanalyse: bespreking en evaluatie van
de week
Niet inbegrepen
❯ annulatie- en bijstandsverzekering: bij
boeking bij te reserveren: 7,5% van de
totale reissom
❯ Privé consultaties indien gewenst:
Belgische Osteopaat: 30 € per consultatie.

Beveren ❯ IJzerhand 6
T 03/775.62.27 - F 03/775.14.68 - info.BEV@maretours.be
Borsbeek ❯ De Robianostraat 2
T 03/322.62.00 - F 03/312.49.04 - info.BOR@maretours.be
Brasschaat ❯ Bredabaan 298
T 03/652.19.11 - F 03/652.19.27 - info.BRA@maretours.be
Brugge ❯ Gistelsesteenweg 432
T 050/39.20.00 - F 050/39.50.00 - info.BRU@maretours.be
Diest ❯ Hasseltsestraat 67
T 013/32.35.35 - F 013/32.34.44 - info.DIE@maretours.be
Eeklo ❯ Stationsstraat 5
T 09/377.25.99 - F 09/378.29.49 - info.EEK@maretours.be
Geel ❯ Markt 43
T 014/58.35.38 - F 014/59.07.70 - info.GEE@maretours.be
Genk ❯ ‘De Passage’ Molenstraat 13, b 1
T 089/35.77.27 - F 089/36.44.42 - info.GNK@maretours.be
Hechtel-Eksel ❯ Kerkstraat 8 bus 2
T 011/73.36.36 - F 011/73.13.44 - info.HEK@maretours.be
Kortrijk ❯ ”K in Kortrijk“ Steenpoort 2/W034
T 056/24.56.80 - F 056/21.93.37 - info.KOR@maretours.be
Leuven ❯ Tiensestraat 64
T 016/20.27.33 - F 016/20.24.33 - info.LEU@maretours.be
Londerzeel ❯ Stationsstraat 1
T 052/30.47.30 - F 052/30.57.23 - info.LON@maretours.be
Mol ❯ Graaf de Broquevillestr. 23
T 014/31.84.63 - F 014/34.69.49 - info.MOL@maretours.be
Oostende ❯ Vindictivelaan 19a
T 059/56.40.70 - F 059/80.48.21 - info.OOS@maretours.be
Roeselare ❯ Noordstraat 62
T 051/24.26.28 - F 051/24.27.57 - info.ROE@maretours.be

Verantwoordelijke uitgever: M.J. Vancamp, Diestsesteenweg 141, 3202 Aarschot, BE 0428007154 licentienr. A1883

Prijs op basis van dubbel te delen/persoon

Rillaar ❯ Diestsesteenweg 141
T 016/50.93.10 - F 016/50.93.19 - info.AA2@maretours.be

Gezondheid is niet alleen het
afwezig zijn van ziekten maar
totaal gezond zijn,
goed in je vel zitten en
genieten van het leven.
Voelt U zich soms een beetje moe, futloos of brengen die kilootjes te veel uw humeur helemaal naar beneden? Starten met een gezonde
levensstijl en weer conditie opbouwen? De Gezondheidsreis van Mare Tours in de mooie omgeving van Turgutreis Bodrum te Turkije, de ideale
plek om uzelf een energie-boost te geven.
Samen met hotel Le Blanche*****, organiseert
Mare Tours voor U de ideale gezondheidsweek.
De eerste stap naar een gezonde levensstijl met
de Gezondheidsreis van Mare Tours en blijvend
resultaat op lange termijn. Afslanken of vitaal
niet in orde zijn en U beter in uw vel voelen gaat
niet vanzelf. Het is vaak moeilijk om een goede
balans te vinden. Tijdens de Gezondheidsreis
van Mare Tours kan U genieten in een prettige
en zeer rustgevende vakantiesfeer, waar
activiteiten plaatsvinden in een ontspannende
omgeving. Het programma is zowel gericht op
beweging, als op gezonde voeding. Afslanken
of vitaal gewoon beter in je vel voelen en in
balans komen.

Waarom Mare Tours Gezondheidsreis:
We begeleiden voor direct kiloverlies, maar ook
voor structuur en resultaat op lange termijn.
U zal tijdens de Mare Tours Gezondheisreis
onder een Belgisch Nederlandstalige
Voedingsgeneeskundige kennis maken met
gevarieerde en verantwoorde voeding. Hoe U
efficiënt en eenvoudig kunt bewegen en dit kan
toepassen in je dagelijks leven. Het sporten zal
gebeuren onder professionele begeleiding door
het hotel La Blanche*****

❯ La Blanche*****
Well being Resort

Ligging direct aan het strand op 800 m van
het centrum van Turgutreis
Faciliteiten kamers met volledige badkamer,
radio, telefoon, airco, TV en balkon. Bars,
overdekt en openluchtzwembad, mooie tuin
direct aan het strand, fitness, welnesscenter.
All inclusive dranken en maaltijden
inbegrepen volgens de coaching van de
voedingsgeneeskundige.
Programma 8 dagen/7 nachten All Inclusive

