AANVRAAG TOT INSCHRIJVING
(Per post of per fax te sturen)

FACTURATIE ADRES :
Naam &Voornaam : .....................................................................................................................................
Straat : ....................................................................................................................... Nr : ...........................
Post Code : ...................................... Gemeente : ......................................................................................
Tel. : ...................................................................... Fax : ...................................................................
e-mail : ...................................................................................................................................................
Mobile : ....................................................................................................................................................
AANTAL DEELNEMERS : ............
DEELNEMERS :

(vermeld eveneens de aanvrager indien hij meereist)

 BULGARIJE
 EGYPTE
 HONGARIJE
Gekozen periode : ...........................................
Gekozen
programma

NAAM en VOORNAAM
(Meisjesnaam)

basisprijs

(naam van de kuur)

+ single

Wij bieden u een (vrijwillige) reisverzekering aan (Bulgarije en Egypte) :
REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING + ANNULERINGSVERZEKERING : 6% van totaal bedrag
REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING : 2,25€ /dag /pers. + 3€ /dossier (Egypte 4,50€)
ANNULERINGSVERZEKERING : 4,5% van totaal bedrag + 3€ /dossier (Egypte 4,50€)
(min 15 € per dossier). Algemene reisvoorwaarden beschikbaar op aanvraag.

TOTAAL

+ balkon

per persoon

(bulgarije)

PRIJS

 JA / NEE 
 JA / NEE 
 JA / NEE 

NB: de verzekeringen moeten vastgesteld worden op het ogenblik van de reservatie.

Handtekening

Datum

TOTALE PRIJS
Algemene reisvoorwaarden beschikbaar
op aanvraag bij AGORA SANA®

OPGELET :
Voor Bulgarije, is een paspoort (geldig tot 6 maanden na terugkeer) absoluut vereist.
Kiest uw vertrek datum, uw kuursprogramma, aantal dagen van kuur en verblijfstype.
Wij blijven tot uw dienst voor het organiseren van een Agora Sana® kuur op andere periode.
Neem contact met ons en we zullen de prijs bevestigen volgens de periode en de mogelijkheden.
Voor de meereizigers die geen kuur volgen, rekenen de prijs van Harmony kuur minus 125€.
Wel is de algemene organisatie ter beschikking met vrije toegang naar zwembad, ﬁtness zaal, sauna en hammam.
Gratis voor kinderen onder 2 jaar. Korting voor kinderen tussen 2 en 12 jaar; ons raadplegen.

Voor Egypte, 2 pasfoto’s voorzien voor het verplicht visum te nemen
en te betalen (extra) bij aakomst in Louxor (ong. 20€).
Reisen in Bulgarije en Egypte zijn in
medewerking met Voyages LEROY
georganiseerd. (lic A1276)

Uw gegevens worden
overeenkomstig de wet
van 8/12/92 opgenomen
in het bestand van
AGORA SANA® om u
op de hoogte te houden
van toekomstige
marketing activiteiten.

AGORA SANA scrl
Rue du Quesnoy, 30
B-7604 BRAFFE
tel 069/77.38.54
fax 069/66.79.90
info@agorasana.be
www.agorasana.be

BULGARIJE : kuren
HARMONY

APOLLO

Een welzijnskuur om de batterijen op te laden.
5 dagen 8 dagen

Preventie tegen opkomende gewrichtspijnen en
osteoporose. Ideaal voor wie een dagje ouder wordt.
5 dagen 8 dagen

overleg met de dokter

1

1

gedeeltelijke rugmassage

3

4

overleg met de dokter

1

1

2

3

voetreﬂexologie

1

1

rustgevende kruidenbaden

hydrojet (watermatrasmassage)

2

3

modderbad met modder uit de Zwarte Zee

3

5

relaxerende kruidenbaden

3

5

doelgerichte therapeutische massage

2

4

volledige aromathérapeutische massage

1

3

hydrojet (watermatrasmassage)

1

2

hooitherapie

1

2

volledige aromathérapeutische massage

1

2

modderbad met modder uit de Zwarte Zee

2

3

electrotherapie-ultrason

5

7

shiatsu zetel massage

1

2

vrij gebruik van :
thermaal zwembad, aquagym, hammam, sauna, relaxruimte, ﬁtness

vrij gebruik van :
thermaal zwembad, aquagym, hammam, sauna, relaxruimte, ﬁtness

A LA CARTE

APHRODITE

Preventie van de eerste verouderongskwaaltjes.
Anti-cellulitis.
5 dagen 8 dagen
overleg met de dokter

1

1

volledige aromathérapeutische massage

1

2

relaxerende kruidenbaden

2

3

anticellulitis been massage of onder water massage

3

4

hydrojet (watermatrasmassage)

1

2

koude compressen

3

5

vibromassage-bodyformer

4

7

vrij gebruik van :
thermaal zwembad, aquagym, hammam, sauna, relaxruimte, ﬁtness

Het programma wordt met de dokter besproken en bevat elke dag 3
behandelingen (5 of 8 dagen) te kiezen in 3 verschillende categorieën :
16 behandelingen voor 5 dagen of 25 behandelingen voor 10 dagen.
Categorie 1 : Warmte en water : modder, fango, wax, mineraal- en
wierbaden, zeezout baden, aromatische kruiden, enz...
Categorie 2 : Manuele therapie : gedeeltelijke of volledige massage,
voetréﬂexologie
Categorie 3 : Electrotherapie : diverse mechanische behandelingen:
hydrojet, shiatsu zetel massage, microgolven, UKW, magnetisch veld,
ultrason, enz...
vrij gebruik van :
thermaal zwembad, aquagym, hammam, sauna, relaxruimte, ﬁtness

Kuur inbegrepen in de prijs (zie brochure).

HONGARIJE : promotie offerte
Traditionele Balneo week – verblijf min 7 nachten (8 dagen)
Inbegrepen: medisch onderzoek
6 behandelingen per week door de dokter
voorgeschreven
Maximaal 3 medische massages en verdere
medische zorgen zoals modderbaden,
elektrotherapie, balneotherapie,
zuurstoftherapie, hydrotherapie.

1 April 06 - 1 April 07
110€ per persoon
per programma

Schoonheid & Anti-leeftijd week – verblijf min 7 nachten (8 dagen)
Inbegrepen: 8 behandelingen per week
 1 Cocoon therapie: gommage met lotion,
huiddiagnose, ontspannende massage met
crème voor gezicht, hals en décolleté,
Cocoon schuimende masker met hydraterende
en stimulerende crème en verjongende masker
 2 Bio-lichaamverpakking
 1 volledige massage van het lichaam (met
hete lavasteen)
 1 verjongend handmasker
 1 kapper (haarwas, hoofdmassage, haardressing)
 1 wenkbrauwcorrectie, wenkbrauw en
oog-zweep kleur, verjongend crèmemasker
 1 Cleopâtra bad

1 April 06 - 1 April 07
269€ per persoon
per programma

Relax week – verblijf min 7 nachten (8 dagen)
Inbegrepen: medisch onderzoek, 8 relax
behandelingen per week
 1 onderwater massage
 2 modderbaden of crèmebaden
 2 relaxende massages met essentiële oliën 40’
 1 aromatisch relaxend bad
 1 speciaal massage met warm servet 20’
 1 relaxend hoofd en nek massage

1 April 06 - 1 April 07
131€ per persoon
per programma

Super Revitaliserende week – verblijf min 7 nachten (8 dagen)
Inbegrepen: 8 revitaliserende behandelingen
per week
 3 zuurstof inhalaties
 2 revitaliserende aromatische massages 40’
 1 traditioneel massage met droge borstel
of massage 20’
 2 revitaliserende aromatische baden

1 April 06 - 1 April 07
110€ per persoon
per programma

Voor basis aanbod : zie brochure.

