Beste gasten, beste lezers van onze Nieuwsbrieven
Als de vakantiebeurs zich aandient, wordt er overal in kranten en op televisie
aandacht besteed aan vakantiebestemmingen. Het is weer opvallend hoeveel
reclame op radio en tv wordt gemaakt door reisorganisaties. Sommige
informatief, andere grappig en enkele ook erg irritant.
Zoals het gezin in de tv-reclame van
Sunweb. Een gezin dat bang is om iets
extra’s te moeten betalen voor normale
service. De angst staat in hun ogen. Wij vinden het meer antireclame, maar
Sunweb draait deze campagne nu voor het tweede jaar. Het zouden onze
gasten niet moeten zijn.
Wat wij wel begrijpen is dat mensen in deze tijden wat extra op hun portemonnee moeten letten. De
verwachtingen zijn, dat Nederlanders minder op vakantie gaan of korter en ook dat men nog langer wacht
met het boeken van een vakantiebestemming. Veel organisaties bieden dan ook kortingen aan om mensen
toch over de streep te trekken. En andere lokkertjes, zoals D-reizen waar je
een bestemming nu kan boeken, die je later gewoon mag wijzigen.
Kan bij ons trouwens ook, maar onze keuze is nogal beperkt. In plaats van
Villa Mertiza, Aleikos Panorama v.v.
Wij zijn maar een piepkleine aanbieder van vakanties op Kreta. Veel te klein bijvoorbeeld om op de
vakantiebeurs een stand te hebben. Ook grote advertenties en tv commercials zijn voor ons niet bereikbaar.
Maar wij hebben wel de NIEUWSBRIEF, die wij aan een kleine duizend geïnteresseerden sturen. Gasten, oud
gasten en mensen die ons, om andere redenen, met belangstelling volgen.
Wij willen niet achterblijven. Wij kunnen helaas geen giga kortingen aanbieden. Maar wel willen wij onze
gasten en hun relaties een beetje tegemoet komen in het totale kostenplaatje van de vakantie. Op de
volgende pagina treffen jullie de resultaten aan van onze zoektocht naar betere prijzen. Dan moet je denken
aan bepaalde vluchten in bepaalde tijden, maar ook een vroegboekkorting, die geldt tot 1 februari a.s.

Een aantal voordelen van je vakantie bij ons:
Allereerst de horecaprijzen in Mirtos en Tertsa. Die zijn in
vergelijking met de meeste zonbestemmingen lager.
Bij ons betaal je pas bij aankomst. Alleen de vlucht moet
geheel of gedeeltelijk direct worden betaald.
Bij ons betaal je achteraf niets extra’s voor service. Airco
is inclusief, net als Senseo, DVD, Internet- en Wifigebruik
En: Onze prijzen zijn niet verhoogd in 2012 !!

WELKOM BIJ ONZE AANBIEDINGEN

VROEGBOEKKORTING
Boeken vóór 1 februari
per week per studio/appartement
(geldt alleen voor Villa Mertiza en Aleikos Panorama)

Alle aanbiedingen hieronder
gelden als je boekt vóór

Wandelweken in april:
6 – 13 april / 20 – 27 april
Géén toeslag voor 1 persoonskamer
dit geldt ook voor boekingen na 1 februari

MET DE HELE FAMILIE
NAAR MIRTOS!!
Wil je met zijn allen komen?
Bij de huur van 4 of meer
studio’s of appartementen
krijg je er eentje GRATIS
ALEIKOS PANORAMA
is heel geschikt voor het
geheel afhuren van het
complex

DE MEIMAAND KAN JOUW VAKANTIEMAAND WORDEN
Terugvlucht op 17 mei / *prijzen p.p. op basis van 2 personen per studio / vluchten Heraklion

€ 18,- per persoon per nacht* /1e ontbijt gratis. / Betekent KORTING € 42,- per persoon voor 2 weken.
Vluchten naar Heraklion
3 – 17 mei Amsterdam TS
4 – 17 mei Amsterdam TS
3 – 17 mei Amsterdam CND
6 – 17 mei Amsterdam CND
3 – 17 mei Amsterdam AF
7 – 17 mei Amsterdam AF
3 – 17 mei Brussel TC
6 – 17 mei Brussel TC
4 – 14 mei Keulen TF
4 – 16 mei Dusseldorf

€ 569
€ 545,€ 539,€ 489,€ 559,€ 489,€ 519,€ 459,€ 382,€ 509,-

Korting op
autohuur 10%
alleen in deze periode

Heenvlucht vanaf 21 mei en terugvlucht op 31 mei
*prijzen p.p. op basis van 2 personen per studio
vluchten Heraklion
€ 19,- per persoon per nacht* /1e ontbijt gratis
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mei
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Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
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Keulen

€ 467,€ 339,€ 413,€ 419,€ 469,€ 430,€ 430,-

In april kun je m.u.v. 13 – 20 april en met uiterste
vertrekdatum 27 april bij ons voor het bedrag van
je eigen ruime studio betrekken.
Wil je van 1 – 13 april komen,
dan komt je studio op

Boek je een vakantie tussen 7 en 31 oktober?
Dan ontvang je een korting van per studio van:
ook hier geldt: Boeken voor 1 februari 2012
(op basis van twee personen per studio)
Vertrek 7 of 8 oktober – 14 of 15 oktober
(dus 8 of 9 dagen)
Vlucht € 276.50 Vluchten vanaf Amsterdam

Met de herfstvakantie (oktober 2012) nog even een weekje er tussenuit. Maar wat met kostbare vluchten?
13 – 20 oktober vanaf Brussel € 329,- per persoon.
12 – 19 en 15 – 22 oktober vanaf Amsterdam € 327,50 Dus vertrek op een vrijdag of een maandag.
12 of 13 – 22 oktober vanaf Keulen € 272,-

EN DAN IETS TOTAAL ANDERS:
Het liedje Heimwee/I Nostalgia is helaas
niet door voor het Nationaal Songfestival.
Maar er is wel een concert georganiseerd
voor de kandidaten die de finale niet hebben
gehaald. Zanger Nick Teunissen en zijn
Kompania zullen daar ook optreden.
Op zondag 19 februari vindt het festijn
plaats in de Schouwburg Almere. De
kaartverkoop start woensdag 18 februari.
Wil je kaarten? Dan kun je die aan de kassa
bestellen a € 12,50. Je kunt dat ook bij ons
doen en dan betaal je € 10,-. Wij leggen
de rest erbij. Aangezien wij verwachten dat
de zaal snel is uitverkocht, raden wij aan
p/o de kaarten te bestellen.
Alle informatie tref je aan op de website:

www.baku2almere.nl
Alle informatie over de aanbiedingen willen
wij graag geven. Je kunt ons mailen of bellen

06-52405845

