Spanje Gran Canaria

S-Plus

2 november tot 12 november, 11 dagen (10 nachten)
3 november tot 24 november, 22 dagen (21 nachten)
2 november tot 1 december, 29 dagen (28 nachten)

Op de Canarische eilanden schijnt de zon bijna altijd, zomer én winter. De ideale bestemming dus
voor een langer winterverblijf. Maar er is meer dan alleen maar zon. Met name prachtige stranden,
de hoofdstad Las Palmas en de indrukwekkende natuur, van vulkaankraters tot uitgestrekte
goudenkleurige zandduinen. Azura Groepsreizen, in overleg met S-Plus, vond het daarom een goed
idee om zo’n verlengd winterverblijf aan te bieden.

Abora Continental by Lopesan*** is een volledig gerenoveerd driesterrenhotel met een correcte
prijs/kwaliteitverhouding, een animatieprogramma voor jong en oud en een exclusieve “adults only
zone”. Het is centraal gelegen op slechts ca. 300 m van het strand, ca. 200 m van het winkelcentrum
Tropical en zo’n 800 m van de populaire winkel- en uitgaanscentra Kasbah en Metro in Playa del
Inglés. Bushalte op ca. 100 m. ca. 30 km van de luchthaven van Las Palmas.

Faciliteiten: Het aangename hotel biedt je alle gemakken voor een heerlijke zonvakantie.
Buffetrestaurant 's AboreA' met show-cooking en themahoeken (Italiaans, Mexicaans, Aziatisch en
lokale keuken), snackbar '24/7 by Abora', snackbar 'Snack & Go' met terras en drie keuzes: Italiaans,
health food (bio) en burgers, lobbybar en poolbar. Er zijn 2 zwembaden en bubbelbaden. Tegen
betaling geniet je van de sauna en massage. Het hotel organiseert een animatieprogramma overdag en
's avonds (6 dagen per week). Wifi is gratis in de lobby. 396 kamers in een hoofdgebouw met 7
verdiepingen en 3 liften. Er is een tuin, zonneterrassen 2 zwembaden, 2 bubbelbaden; ligbedden,
parasols en handdoeken (borg) aan het zwembad. Gratis: bubbelbad, tafeltennis, aerobics, jeu de
boules, animatie overdag en 's avonds (6 dagen per week). Tegen betaling: biljart, fietsverhuur en
fitness.
De kamers hebben balkon of terras, ingerichte badkamer met toilet, gratis wifi , tv en een kluisje te
huur.
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All inclusive: De gevarieerde maaltijden worden geserveerd in het buffetrestaurant met themahoeken
en show-cooking. Er zijn ook 2 bars en 2 snackbars. In één van de snackbars kan je 24/7 terecht.
Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, snacks in de 'Snack & Go' (volgens openingsuren), dranken bij de
maaltijden: zelfbediening in het restaurant, lokale (alcoholische) dranken in de lobby bar en de
poolbar (volgens openingsuren), internationale merkdranken met toeslag, snacks en lokale dranken
24/7 in de snackbar '24/7 by Abora' (zelfbediening).

Inbegrepen in de prijs: vlucht vanuit Zaventem naar Gran Canaria en terug – transfer naar het hotel
en terug – vermeld aantal overnachtingen in all inclusive – Nederlandstalige begeleiding vanaf
Zaventem – btw – luchthaventaksen – bagage- en annuleringsverzekering – brandstofgarantie.

ONDER VOORBEHOUD VAN DEFINITIEVE WINTERPLANNING 2019
Prijs per persoon (minimum 25 deelnemers):
2-persoonskamer

toeslag 1-peroonskamer

2 november tot 12 november (10 nachten)

1175euro

265 euro

3 november tot 24 november (21 nachten)

2090 euro

555euro

3 november tot 1 december (28 nachten)

2525euro

735euro
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