Spanje, Lanzarote
9 oktober
Ooit was Puerto del Carmen een vissersdorp, heden te dage is het echter een op en topvakantiebestemming met bijhorende infrastructuur: talloze restaurants, bistro’s, pizzeria’s, bars en
winkels. Langs de wandelpromenade kan je ook naar Puerto del Carmen wandelen.
Het Riu Paraiso Resort is een hotel voor een ruim publiek, met uitstekende animatie, vele sport- en
ontspanningsmogelijkheden en gulle gastvrijheid. Op 30 m van het Los Pocillos-strand (ervan
gescheiden door de kustweg), 400 m van winkels en 2 km van Puerto del Carmen, bushalte op 300
m. Op ongeveer 8 km van de luchthaven.
Faciliteiten: Hoofdrestaurant met terras (in het hoofdgebouw) 3 themarestaurants (in het
hoofdgebouw) Mexicaans, Aziatisch en wereldkeuken, vier zoetwaterzwembaden (waarvan 2
verwarmd, zonneterras met gratis ligzetels, parasols en handdoeken. Betalend: biljart, tafelvoetbal,
schoonheids- en gezondheidscentrum 'Body Love' (fysiotherapie, massage, schoonheidssalon,
professionele 'wellness',...). Snackbar aan het zwembad. Salonbar•3 themarestaurants (in het
hoofdgebouw).
All in: Ontbijtbuffet met volkorenproducten en showcooking, Continentaal ontbijt/snack, 's Middags:
buffet met showcooking en keuze aan desserts, lichte gerechten, Snacks en koffiebreak (15.3017.30u.), 's Avonds: buffetten en showcooking, 2x/week themabuffet. Alternatief avondmaal:
Aziatisch restaurant en afwisselend Canarisch of Mexicaans restaurant. Selectie van nationale
alcoholische en niet-alcoholische dranken in de bars en restaurants van het complex tot 24u. (in de
discotheek tot 2u.). 2 tennisterreinen (tennisraketten en -ballen mits waarborg), pingpong (mits
waarborg), gymnastiek, vogelpik, petanque, shuffleboard, (beach)volleybal, waterpolo,
omnisportterrein, RiuFit: backfit, aquagym, stretching, BBB, Fitness, sauna, Animatie overdag voor
volwassenen (7x/week), Activiteiten in het RiuArt atelier (meerdere malen per week, materiaal
betalend), Livemuziek, Riu-avondanimatie of shows (7x/week), Toegang tot en dranken in de
discotheek (6x/week).
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), centrale airco, telefoon, satelliet-tv, kleine
koelkast, safe (gratis) en balkon of terras.
Inbegrepen in de prijs: chartervlucht vanuit Zaventem en terug – transfer naar het hotel en terug –
10 overnachtingen all inclusive – Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem – btw –
luchthaventaksen – bagage- en annuleringsverzekering – brandstofgarantie.
Prijs per persoon (minimum 25 deelnemers):
9 oktober

Tulpstraat, 19
9100 Sint Niklaas

2-persoonskamer
1470 euro

toeslag 1-peroonskamer
285 euro
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