
BEAU MONDE 125

OOK OP REIS?
LEZERSAANBIEDING • 50 euro korting per boeking op een Sunweb Excellent hotel op Kreta 
• Vertrekperiode: september en oktober 2016 • Boekingsperiode: 15 juni t/m 31 juli 2016
HOE TE GEBRUIKEN? Maak een boeking op zon.sunweb.nl en vul bij stap 3 van de boekingsstappen de 
kortingscode EXCELLENT50 in. De korting van 50 euro per boeking wordt direct met de reissom van 
jouw Kreta Excellent vakantie verrekend.

Je vakantiepret begint al bij het boeken, als je nu gebruik 
maakt van deze super Sunweb Excellent aanbieding.  
Beau Monde-lezeressen profiteren van € 50,- korting!
Hollywood heeft het ook al in de gaten! Kreta 
is the place to be deze zomer! Het water is er 
heerlijk, de service optimaal, de zon op z’n 
best en de luxe kan niet op. Wil jij net als de 
rich and famous ook het prinsessengevoel er-
varen en samen met je partner, vriendinnen of 
gezin genieten van een totaal verzorgde en  
bovenal luxe vakantie? Dit kan! Boek nu t/m 
31 juli je vakantie naar Kreta bij Sunweb Ex-
cellent en ontvang € 50, - korting per boeking.  
Niet alleen het verblijf is op en top geregeld. Je 
vakantie begint al direct bij het dichttrekken 

van de deur. Door een luxe privétaxi word je 
opgehaald en naar de luchthaven gebracht. 
Bij aankomst op de bestemming stap je,  
helemaal in celebrity-style, meteen in een  
privétaxi die je naar jouw bestemming brengt. 
Een bestemming die kan variëren van exclusie-
ve hideaways en designhotels tot strandresorts 
met een absolute wow-factor.

Op sunweb.nl/excellent vind je de ultieme luxe 
vakantie die past bij jouw wensen. 

Sunweb Excellent

Elounda op Kreta is 
van een schilderachtig 
vissersdorpje uitge-
groeid tot een exclusief  
vakantieresort. 

AANBIEDING

Kreta is ook geliefd bij  
celebrity’s. Zo kun je op  
het strand zomaar 
Cristiano Ronaldo of Lady 
Gaga tegen het lijf lopen. 


