Cyprus, Paphos
10 oktober, 11 dagen (10 nachten)

Het Eiland van Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid, ligt op het kruispunt tussen oost en
west. Een waar toeristisch juweel met rijke cultuur en natuur met heel wat goed bewaarde
archeologische schatten. De grillige rotskust met bevallige baaien, een heuvelig binnenland en in het
centrum het indrukwekkende Troodos-gebergte. De steden Paphos (Unesco-werelderfgoed), Limassol
en Kouion zijn een bezoek meer dan waard. Het aantrekkelijk stadje Paphos bestaat uit twee delen:
de bovenstad 'Pano Paphos' waar het dagelijkse leven van de bevolking zich afspeelt en de
toeristische wijk 'Kato Paphos' waar de meeste hotels zich bevinden.

Hotel Atlantica Golden Beach**** ligt op een rustige locatie direct aan zee en wordt omgeven door
een bananenplantage. Centrum Haven in Kato Paphos op ca. 8 km, de luchthaven van Paphos ligt
op ca. 23 km. Het is er eerlijk relaxen en lekker culinair genieten. Om u ongestoord te laten genieten

laat het hotel enkel volwassenen toe (vanaf 16 jaar). Uitstekende service gewaarborgd.
Faciliteiten: Receptie (24 uur).Lounge en afgesloten bagageruimte. Airconditioning (vanaf 1/5 31/10).Internethoek.Gratis WiFi in openbare ruimte. Gratis WiFi op de kamer. Tegen betaling:
Roomservice,Winkeltje(s),Kapper, Kledingwasservice. Buffetrestaurant, à la carte restaurant, 2 bars
en een snackbar. Buiten- en buitenzwembad met handdoekservice (mits waarborg) en er zijn
ligbedden en parasols beschikbaar, een zonneterras en zonneweide. Tegen betaling: massage, sauna en
whirlpool (binnen). Aerobics, darts, fitnessfaciliteiten, petanque, tafeltennis, tennisbaan (buiten).
Tegen betaling: verlichte tennisbaan beschikbaar. Overdag en 's avonds een activiteitenprogramma.
De accommodatie is algemeen geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Of de accommodatie
ook voldoet aan uw specifieke behoeften, hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem hiervoor
contact met ons op, zodat wij kunnen nagaan in hoeverre deze voldoet aan uw behoeften. Tijdens het
diner geldt een dresscode; mannen graag in lange broek.Het binnenbad is verwarmd van november tot
april. Goed ingerichte kamers met airco, telefoon, gratis WiFi, tv, kluisje (tegen betaling) en minibar
(tegen betaling, koelkast, badkamer met bad, haardroger en toilet, balkon of terras met zitje.
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All in: ontbijt (07:00-10:00 uur), lunch (12:30-14:30 uur), high tea (16:30-17:30 uur), snacks (10:0012:00 uur en 15:00-18:00 uur), diner in buffetvorm (18:30-21:30 uur), showcooking, ijsjes, midnight
snacks (23:00-00:00 uur) Koffie en thee, frisdranken en lokale alcoholische drankjes (10:00-00:00
uur). Tennisbaan, fitness, aerobics, tafeltennis, darts, jeu de boules, aqua aerobics, overdag
activiteitenprogramma, shows, live muziek, thema-avonden Cypriotische avond. per verblijf 1 x à la
carte diner (reserveren verplicht), vaker mag, maar tegen betaling, 1 x gebruik van sauna en whirlpool
(binnen) inbegrepen, vaker mag, maar tegen betaling.

Inbegrepen in de prijs: chartervlucht Zaventem naar Paphos en terug – transfer naar het hotel en
terug – 10 overnachtingen all-in – Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem – btw –
luchthaventaksen – bagage- en annuleringsverzekering – brandstofgarantie.
Prijs per persoon (minimum 25 deelnemers):
2-persoonskamer
10oktober
1290 euro
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toeslag 1-persoonskamer
330 euro
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