SPANJE, Costa Blanca, Benidorm
23 april*, 4 mei en 16 oktober, 9 dagen(8 nachten)

S-Plus

Benidorm, één van de favoriete bestemmingen van onze senioren, heeft alles om te genieten van de
zon. Maar ook wie houdt van cultuur komt hier zeker aan z’n trekken met de historische stad
Alicante, het dorpje Guadalest, hoog in de bergen het Castillo de San José en het Museo de Ribera
Girona, met een collectie moderne kunst.
Hotel Mediterraneo**** ligt rustig op ca.1,5 km van het Levante strand. Dit hotel kan bogen op zijn
uitstekende service, lekkere keuken en goede prijs/kwaliteit verhouding. Een prima keuze dus.
Faciliteiten: Restaurant, bar, zoetwaterzwembad met gratis ligzetels en parasols, relax centrum met
overdekt zwembad, bubbelbad en sauna, zonneterras, ruime kamers met veel daglicht, lekker eten,
super service en een aantrekkelijk prijskaartje!
Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), tegelvloer, centrale verwarming/airco,
telefoon, wifi (betalend), tv, koelkast (gevuld op aanvraag en betalend), safe (betalend).
All-in: Ontbijt, middagmaal en avondmaal in buffetvorm. Lokale dranken (water, koffie, bier,
frisdranken uit een automaat, fruitsappen, chocolademilkshake, lokale rum, lokale whisky, lokale
wodka, lokale gin, sinaasappellikeur, witte en rode vermouth, lokale Baileys, koffielikeur, lokale
brandy, witte en rode wijn, kokosnootlikeur, cocktail van de dag in de bar (10-24u.). Snackbar in het
restaurant (variabele tijdstippen). Relaxcentrum met fitness, overdekt zwembad (verwarmd),
bubbelbad, sauna. Animatieprogramma overdag en ’s avonds.

Inbegrepen in de prijs : chartervlucht van Zaventem of Oostende naar Alicante en terug – transfer
naar hotel en terug – all in – Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem – btw – luchthaventaksen
– annulerings- en bagageverzekering.
Reissom per persoon (minimum 20 deelnemers):
2-persoonskamer
23 april
860 euro
4 mei
1088 euro
16 oktober
1180 euro

toeslag 1-persoonskamer
199 euro
250 euro
299 euro

*Vertrek vanuit Brussel en vanuit Oostende
Vroegboekkorting t/m 15/02/2019: 50 euro
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