SPANJE, Costa Del Sol
24 april, 10 dagen (9 nachten) All-in

S-PLUS

Benalmádena is een mooie Andalusische badplaats aan de Costa del Sol en biedt een vakantie vol
zon, zee en strand. Op het uitstappenlijstje staan o.a.de kabelbaan naar de Cerro del Moro, een
bezoek aan het Castillo del Bil-Bil en het aantrekkelijke Málaga.
Hotel Best Benalmadena**** ligt op 150 m van het strand, 1 km van het van Arroyo de la Miel, op
3 km van de haven en ongeveer 15 km van de luchthaven. Andere troeven zijn het panoramisch
restaurant met ramen tot op de grond en zicht op zee. De kamers zijn ruim en hebben zicht op zee.
Faciliteiten: salon, shop, kapsalon, wasservice, Wifi (gratis) in een deel van het resort,
restaurants & bars. Restaurant met nationale en internationale keuken (maaltijden in buffetvorm,
showcooking), lange broek vereist voor de heren tijdens het avondmaal, cafetaria, snackbar.
Klein zoetwaterzwembad, klein terras met gratis ligzetels (beperkte ruimte rond het zwembad), tuintje
met zicht op zee. Gratis: pingpong (mits waarborg), fitness, aquagym, aerobic. Animatieprogramma
overdag en 's avonds (o.a. livemuziek). Betalend: biljart, 2 bubbelbaden (binnen), sauna, Turks bad,
massage.
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger), tapijt, centrale airco (1/6-30/9),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (betalend), safe (betalend), terras en zeezicht.
All-in: Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm, Snacks (10-23u, niet tijdens de maaltijden),
selectie van ijsjes (10-18u.), selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken (1023.30u.). Water en frisdrank gratis in de minibar bij aankomst. Pingpong (mits waarborg), fitness,
aquagym, aerobic.
Inbegrepen in de prijs : chartervlucht Zaventem of Oostende -Malaga en terug – transfer naar hotel
en terug – 9 overnachtingen all-in – Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem – btw –
luchthaventaksen – annulerings- en bagageverzekering.
Prijs per persoon (minimum 25 deelnemers):
2-persoonskamer
24 april
999 euro

toeslag eenpersoonskamer
154 euro

Vroegboekkorting t/m 15/02/2019: 50 euro
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