Een vakantie boordevol sport en
ontspanning
Het zijn stressvolle tijden voor iedereen. Voel je de nood om eens
helemaal tot rust te komen in een heerlijke wellness? Of ben jij eerder het
type dat zich sportief wil uitleven om te ontspannen? Wat je ook verkiest,
bij Selectair hebben we zeker een reis die bij jouw wensen past! Uiteraard
nemen we alle adviezen en maatregelen in acht om jouw vakantie vlot en
zonder zorgen te laten verlopen. Nog niet toe aan vakantie? Dan zet je die
prachtige hotels en reizen toch gewoon op je bucketlist!

Highlights van Lapland
Zin in een actieve en unieke vakantie?
Dan nemen we je graag mee op deze 8daagse reis doorheen Fins Lapland. Laat
je verrassen door de prachtige omgeving
tijdens

een

huskytocht

of sneeuwscootersafari. Wie weet zie je
zelfs het Noorderlicht. We beloven dat dit
de reis van je leven wordt!

Meer over deze reis

Verwennerij in Bütgenbach
Aan het Bütgenbach meer vind je het
gelijknamige,

gezellige

dorpje

Bütgenbach. De omgeving leent zich tot
prachtige wandelingen en het meer is dé
plek bij uitstek voor watersportfanaten.
Laat

je

na

gastronomisch

een

actieve

verwennen

in

dag
Hotel

Bütgenbacher Hof of geniet van een
heerlijke massage of saunabeurt.

Meer over dit hotel

Luxe in de bergen
In het prachtige Adults Only boetiekhotel,
My Arbor****sup, geniet je van de
perfecte combinatie tussen sport en
ontspanning. Met zijn unieke ligging
tussen de bomen, voel je je hier één met
de natuur. Leef je overdag uit in de
bergen en ontspan 's avonds in de
uitgebreide wellness.

Meer over dit hotel

Tropische sferen
Ontspannen in authentieke stijl doe je in
Vincci

Selección

op Tenerife.

Dit

La

Plantación*****

gezellige hotel

met

tropische tuinen en Balinese bedden
staan garant voor een paradijselijk
gevoel. Voeg daar nog eens het luxe
spacentrum aan toe en je wil nooit meer
terug naar huis.

Meer over dit hotel

Ter info: Je hebt als klant mogelijk een mail ontvangen van touroperator
Caractère dat ze hun producten jammer genoeg niet meer via reiskantoren
aanbieden. Graag geven we even mee dat we uiteraard álle producten nog wel
via andere touroperators kunnen aanbieden, want wie kent jouw
vakantiewensen beter dan je vaste reisagent?
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