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TENNISSTAGE TUNESIE 
 

TC Lummen organiseert tijdens de 2de week van de Paasvakantie voor de 3de keer een tennisstage. Na 2 succesvolle edities in Mallorca, trekken we in 

2023 naar Tunesië! 

Stranden, zoutpannen, schitterende opgravingen en uitgestrekte woestijnen: er is in het Noord-Afrikaanse Tunesië voor iedereen iets te beleven. Het 

charmante Sousse zal je veel van de Tunesische Arabische cultuur laten beleven. Geniet van jouw vakantie in Tunesië in een van de prachtige badplaat-

sen waar het westerse comfort, de Arabische mystiek en de oudheid samenkomen.  

Tunesië heeft een grote verscheidenheid aan landschappen, met bergen, zandvlaktes en het eiland Djerba voor de kust. Het hele jaar door groeien de 

Tunesische vruchten, zoals abrikozen, vijgen en citroenen, rijkelijk in het aangename klimaat. Ontdek de meren met roze flamingo’s, groene bossen en 

vlakten met olijf- en citrusbomen in het noorden of bezichtig je toch liever de betoverende Sahara woestijn?  

Tunesië is rijk aan vele witte poederstranden met schitterend water. Na een dagje strand kan je lekker wandelen door Sousse, ook wel de ‘Parel van de 

Sahel’ genoemd. Terwijl je geniet van de mooie boulevard kom je veel winkeltjes tegen. 

Kom tot rust in een van de heilzame Hamams in Tunesië. De hamam geeft een bijzonder inkijkje in de Tunesische cultuur. Laat je heerlijk verwennen 

door deze onvergetelijke belevenis. Zet de ontspannen sfeer voort en plof neer op een divan met kleurrijke kussens. Een muntthee en een schaal met 

dadels maakt het geheel compleet.  

Uiteraard zijn we hier ook om te tennissen. De tennislessen vinden plaats op de tennisterreinen van hotel Iberostar Diar El Andalous. Voor de liefheb-

bers zijn er ook padelterreinen, zodat jullie ook deze populaire sport kunnen beoefenen tijdens jullie verblijf. 

TC Lummen voorziet begeleiding bij het tennissen. Voor en na de tennis is er geen begeleiding voorzien en doet iedere deelnemer wat hij wil. Je kan 

volop genieten van vakantie in het mooie All Inclusive Resort. 

Schaaf je tennisvaardigheden bij en combineer dit met een deugddoende vakantie! 

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven voor deze tennisstage kan tot 15/12/2022 op één van volgende manieren: 

* Online:  via weblink op de website van de club 

* Telefonisch:  013/23 00 01 

* Mail:   jurgen@detoerist.be 

 

Het aantal aangekochte plaatsen is gelimiteerd. Wanneer dit aantal bereikt is, zijn extra plaatsen steeds op aanvraag. 

 

 

TENNISSTAGE TUNESIE 
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HOTEL IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS***** 
 

Iberostar Selection Diar El Andalous is een recent vernieuwd vijfsterrenhotel.  

Het is omgeven door een prachtige tuin waar het aangenaam wandelen is. Even stoom aflaten? De hamam in het spacentrum is daar de perfecte plek 

voor. En wat denk je van een massage voor erbij? Dat is pas genieten, toch?  

De kleintjes kunnen hier hun hartje ophalen in de miniclub of in de speelruimte waar ze urenlang plezier beleven met vriendjes van hun leeftijd.  

Ga eens langs in het Tunesisch restaurant en proef de traditionele Tunesische keuken. Elke dag is er iets nieuws te ontdekken.  

Faciliteiten van dit hotel: 

IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS**** 

• 379 kamers 

• hoofdgebouw met 3 verdiepingen 

• Ontbijt– lunch & dinerbuffet 

• Laat ontbijt (10u-12u) 

• 1x per verblijf diner in een themarestaurant 

• Snacks (15u-17u) 

• Lokale (alcoholische) dranken (08u-24u) 

• Fles water bij aankomst 

• Buffetrestaurant met terras 

• Themarestaurant: Tunesisch of Italiaans 

• 4 bars: lobbybar, pool-/snackbar, sportbar, Moors café 

• Lange broek verplicht voor mannen tijdens het diner 

• 2 liften 

• wifi in het hele hotel 

• tuin 

• zonneterras 

• binnenzwembad: verwarmd 15/11-15/3 

• 2 zwembaden: 1 relax 

• ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken (borg) 
aan zwembad en strand 

• Wellnesscenter: hamam, diverse massages en schoon-
heidsbehandelingen (tegen betaling) 

• Biljart (tegen betaling) 

• in de omgeving: o.a. golf, waterski en duiken  
(tegen betaling) 

• aerobics 

• fitness 

• sauna 

• jeu de boules 

• tafeltennis 

• volleybal 

• minigolf 

• beperkte animatie 
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 AFREISDATUM 
• Vliegtuigreis     09/04 - 16/04/2023 (2de week paasvakantie 2023) 

 

VLUCHTEN 
• Brussel - Enfidha   06u15 - 08u15  TB 

• Enfidha - Eindhoven   08u50 - 12u55  TB 

 

PRIJS REIS 
• Volwassenen:    825 €/persoon 

• Kinderen (2-12j)   650 €/persoon  (verblijvend bij 2 volwassenen op de kamer) 

• 3de persoon op de kamer:  715 €/persoon 

 

SUPPLEMENT TENNISPAKKET 

• 100 €/persoon    (7,5u les van een trainer van TC Lummen, de huur van de pleinen en lesmateriaal) 

 

INBEGREPEN             KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 

 

• Vlucht naar Enfidha vanuit Brussel met TuiFly (heen/terug) 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Iberostar Diar el Andalous***** in All Inclusive 

• Ontbijt, middagmaal en avondmaal in buffetvorm 

• Laat ontbijt 

• Snacks (15u30-17u00) 

• Selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken (8u-24u) 

• Minigolf, volleybal, waterpolo & aquagym 

• Animatie voor volwassenen en kinderen, overdag en ‘s avonds 

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Welkomstbriefing & ondersteuning medewerkers TC Lummen 

• Brandstoftoeslagen 

• BTW 

• Korting 3de volwassenen op de kamer: -110 € 

 

• Supplement single kamer: +95 € 

• Supplement annulatieverzekering: +35 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

 

 

DATUM & PRIJS 


