Nieuwsbrief 12 september 2013

Ontmoet singles 40+, 50+, 60+ tijdens uitjes en via de site.
ADVERTENTIES
LAST MINUTE Singlevakanties. Wil je naar de zon? BOEK NU!
Single Reis Blue Cruise Griekse Eilanden
Varen en overnachten op Gulet, traditioneel houten Turks
zeilschip. Verscholen baaien, verlaten strandjes, dorpjes.
Vertrek 21 sept, 28 sept, 5 okt.

Meer info Blue Cruise Turkije.

Singlereis 45+. Authentiek Turkije Bozburun
Tip! Petra was vorig jaar mee! Lees ervaringen prikbord reis.
Ontdek de Turkse kust en achterland, authentieke dorpjes,
bergen, varen langs eilandjes, relaxen, zwemmen.
Vertrek 20 sept., 4 okt.

Meer info Singlereis Turkije Bozburun
Singlevakantie Spanje.
Catalonie en Barcelona 8 d. Vertrek 15 sept, 13 okt
Ontdek het achterland van de Costa Brava! Wandelen,
natuur, uitzicht, rotspartijen, dorpjes, relaxen, zwemmen.

Andalusie 15 d. Vertrek 19 sept, 3 okt.
Bezoek bergdorpjes en prachtige steden zoals Malaga,
Cordoba, Granada. Ook vrij, zon, zee, strand.

Meer info singlereizen Spanje
Singlereis 45+ Cruise Middelandse zee!
Vertrek wekelijks sept. okt
Luxe zeecruise met speciaal bootgedeelte voor Singles! Maak
makkelijk contact en spreek samen af voor excursies. Cruise vanuit
Barcelona naar o.a. Livorno, Civitavecchia, Napels en Marseille.
Geen toeslag 1-p hut!

Meer info Middelanse Zee Cruise voor singles.
Singlevakantie Turkije Bitez-Bodrum 8 d
Ook boekers via Single Events! Leg alvast contact! Met
gezellige groep genieten van zon, zee, strand en lekker eten,
bezoek hamam, sunset boottocht, avondjes uit
nachtclub, zwemmen, watersport, relaxen. 3-sterren hotel

met zwembad op 2 minuten lopen van het strand.
Vertrek 21 sept. 5 okt, 19 okt

Meer info Singlevakantie Turkije Bitez

Singlereis 35+/45+ Zuid-Kreta. Excursies & strand
Vertrek 22 sept, 29 sept., 13 okt, 20 okt.
Zonnen, wandel- of tourtocht door het binnenland, glooiende
landschappen, ruige bergen met indrukwekkende kloven,
pittoreske plaatsjes.
Meer info Singlevakantie Zuid-Kreta. Kokkinos Pigros

Wandelvakantie singles
Oostenrijk, Ardennen, Duitsland, Toscane,
Griekenland en meer!
Boek nu Wandelreis voor singles.
Reisgenoten gezocht Kos/ Turkije Alle Inclusive,
AANBIEDING!
Al boekers Kos via Single Events! Spreek samen af!
TIP! Niet met groep, toch samen op vakantie!
Je wilt lekker naar de zon, een vakantieeiland ontdekken, niet te
veel betalen, maar je weet niet met wie/ je denkt dat een
groepsreis niets voor je is? Boek dan via Sunweb een 1-p kamer.
Leg contact via Single Events en spreek samen af!

Reisgenoten gezocht Kreta/ Samos/ Oostenrijk/
Kos/ Turkije (all Inclusive).

Single Party 70's, 80's - 00
14 sept. Goirle/ Tilburg
14 sept. Lathum/ Arnhem
21 sept. Nuenen/ Eindhoven 28 sept. Utrecht & meer
Zin in een gezellige avond met gelijkgestemden? Kom lekker
borrelen en swingen op ‘80’s, ‘90’s & Now! Goede Dj's, leuke
locaties, relaxte sfeer, niet te harde muziek, ook kletsen! Ontmoet
leuke mensen. Net als jij komen veel mensen alleen en voor het
eerst! Doe mee met Speedmeet en het ijs is al snel gebroken! Schrijf
data in je agenda.

Meer info alle SinglePartys!
Wandelcafé
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Rotterdam, Bergsche Bos
St. Michielsgestel, Dommelvallei
Ede, Ginkelse Heide
Marienwaerdt landgoed & Oirschot & meer!
Lekker naar buiten en nieuwe mensen ontmoeten! Relaxed
wandelen over heuvels en door bossen, over paars bloeiende
heide en/of door de duinen en langs het strand! Andere
singles, Leden en niet leden, ontmoeten in relaxte sfeer!

Alle wandelcafés

27 - 29 sept. Eilandhoppen Wadden. 3 dgn
Al diverse boekers! Boek uiterlijk 15 sept. !

30 singles beleefden een heerlijke week op het Wad!
Lees hier de reacties en zie foto's zeilweek!
"Heerlijke week, leuke mensen, kletsen, relaxen op het schip, samen de zeilen
hijssen, zeehonden, wandelen, samen stappen, een unieke ervaring! "
Ook als je denkt dat zeilen niets voor je is! Ga mee en ervaar het zelf! Herkansing!

Meer info single zeilweekend Terschelling & blues

ADVERTENTIES
Workshop voor singles. Vind de ware! Eindhoven. 7
avonden.
Hoe vind en behoud je een succesvolle relatie? Op deze avonden
onder zoek je je onbewuste keuzekreteria. Leer je zelf beter kennen,
hoe jij je kunt openstellen en zet je verlangen om in een plan.

Meer info Workshop voor singles.
Op Netsamen vind je zo'n 10.000 bewuste mannen en
vrouwen met een interesse in spiritualiteit, die bewust in het
leven staan. Dating, chat, forum, blogs, clubs, vakanties,
agenda en meer. NetSamen

Interview met Petra, oprichter Single Events over
ontstaan en 4 jaar Single Events. Tevens 4 deelnemers aan het

woord over hun ervaringen met Single Events!
Lees hier artikel "Single maar niet alleen" (in Mijn Geheim, aug.
2013)" Bedankt voor jullie leuke reacties!
Uitjes leden Single Events
Maak gratis een profiel aan en meld je aan voor Uitjes georganiseerd door de leden of
organiseer zelf een leuk uitstapje: samen naar een festival, film, theater, uit
eten! Word lid van een de van de groepen singles (Arnhem, Utrecht, Brabant etc.) bij
jou in de buurt en spreek samen af! Zo'n 8900 singles werden al lid! Sluit je aan en
ontmoet nieuwe mensen! Op de bank zitten kan altijd nog ;>)

NB. Nieuw tabblad op de site:
Zoek uitjes Single Events op Provincie!
Groeten, Petra, Beheerder Single Events

n.b. Je ontvangt deze mail omdat je eens hebt deelgenomen of interesse had in een uitstapje van Single
Events. Geen mail meer ontvangen of al lid of je ontvangt de nieuwsbrief dubbel? Klik hieronder op link
Uitschrijven.

