
Golfvakantie            
     &         

         Voorjaarstage in Agadir Marokko olv G.Pearce 
Hotel Riu Palace Tikida Agadir  

van zondag 19 maart tot zondag 26 maart 2023  

 

  

                                    
                                                                                                                                 

 

 

Dit 5*Riu Palace Tikida Agadir is een ideale plek om een golfvakantie te beleven 
in Marokko. In dit all-inclusive 
hotel, dat aan het strand 
gelegen is, kunt u genieten 
ven de beste voorzieningen 
en services van Riu Hotels & 
Resorts. 

 مرحبا بك في المغرب



 Alle kamers met zwembadzicht 
beschikken over badkamer 
(haardroger) centrale airco/verwarming, plafondventilator, 
Satelliet TV, minibar (gratis )balkon of terras, 

 Gratis internet – satelliet-tv – airco – minibar – kluis en terras met 
zwembad zicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thalassotherapiecentrum met 
hammam, massage, sauna en 
verschillende 
schoonheidsbehandelingen.            

 1 verwarmd zoetwaterzwembad- 1                            
binnenzwembad / gratis fitnessruimte  



 Het hotel biedt : 
Hoofdrestaurant 
met terras – Fusion 
en Marokkaans 
restaurant – 
poolbar – lobbybar 
– salon /bar- WIFI 
gratis in de lobby 

 

 

 

 

 

 's Ochtends geniet u van een authentiek 
continentaal ontbijt met showcooking-stations om genoeg 
energie op te doen voor de hele vakantie. 

 Als u zich tegoed wilt doen aan de beste frisdranken en aperitieven 
op elk uur van de dag, breng een bezoekje aan de 4 bars in 
verschillende zones van 
dit hotel in Agadir.  

 

 

 

 

 



 

All Inclusive : Alle maaltijden en snacks 

Ontbijt:      Gevarieerd buffet met volkorenproducten en 
showcooking, continentaal ontbijt/snack 

's Middags: Buffet met showcooking en keuze aan desserts, lichte maaltijden  

’s Avonds:  Buffetten en gerechten die à la minute bereid worden. 

Speciale avonden: tweemaal per week een Themabuffet 

Alternatief diner (met reservering): Afwisselend Marokkaanse keuken of  "Grill" 

Dranken: Selectie van nationale en internationale alcoholische en niet-
alcoholische dranken in de bars en restaurants van het hotel (tot 24u.) 

 
 

 
 Golf op verschillende banen zoals : Golf du Soleil 2 x 18 h,  Golf de 
l’Océan 2 x 18 h, Golf Taghezout 1 x 18 holes 

 De stage wordt gegeven op Golf du Soleil : 2 uur met in de 
namiddag 9 holes op één van de 2 x 18 holes banen. 



RIU PALACE TIKIDA   AGADIR ***** 

         19/03   tot  26/03/2023 

 

Prijs: 

 Golf(5x9 holes) + stage 2.325 € pp in dubbele kamer zwembadzicht           
 Golf(5x18 holes)  1.985 € pp in dubbele kamer zwembadzicht      
 Niet golfer : 1.495 € pp in dubbele kamer 

Extra’s:        
 toeslag single 460 €                                                                      
 toeslag annulatie verzekering 5,5 % op de totale reissom   
 bijstandverzekering  7,5 % op de totale reissom 

Inbegrepen in de prijs:       
 - 5 x 9 of 5 x 18 holes golf      
 - 10 uur golfles in groep voor de stage    
 - Hotel All-in                             
 - Vervoer golftas         
 - VIP : -Afzonderlijke check-in voor Vip selectio    
   -25 kg bagage ipv 20 kg                       
    -25 kg golftas                           
    -Aparte vip doorgang nr de veiligheidscontrole            
    -Toegang tot de lounge              
    - Service plus op de vlucht met maaltijd 

 -    Vervoer van en naar de golf                                                          
Inschrijven op deze golfreis kan door storten van een voorschot van 500 € vóór 31-01-
2023 op rekening : BE 34736056340290 van Vandamme Reizen met vermelding dossier 
Agadir 19 maart 2023. Gelieve uw keuze te vermelden ( stage of 5 x18 holes of enkel 
verblijf ) Wij danken u voor de inschrijving op deze reis. 

Vriendelijke groeten Benny, Erwin en Rigo            
Veldegem 050/288040      
 www.vandammereizen.be    
 benny@vandammereizen.be 
 erwin@vandammereizen.be 
     
   

 

 


