SPANJE, Mallorca
25 april, 26 april, 5 mei en 5 juni, 11 dagen (10 nachten)

All-in

Mallorca, gelegen in de Middellandse Zee is het grootste eiland van de Balearen. Populair niet alleen
omwille de aangename badplaatsen en goudkleurige stranden. Maar ook omwille van de
aantrekkelijke hoofdstad Palma. En dan is er nog de natuur die zorgt voor een afwisselend en boeiend
landschap. Mallorca…veel meer dan alleen maar zon…terecht de parel van de Balearen genoemd!
Hipotels Marfil Playa**** is modern en goed gelegen op 300 m van het strand, met mooie
wandelpromenade, en vlakbij het lokale centrum. Het ideale hotel voor de vakantieganger op zoek
naar rust. Het is gebouwd in avant-gardistische en kan bogen op prima service en uitgebreide
buffetten.
Faciliteiten: kaartsalon, wasservice, wifi (gratis) in het hele resort, restaurant (maaltijden in
buffetvorm en showcooking (lange broek vereist voor de heren tijdens het avondmaal), galadiner
1x/week, snackbar, zoetwaterzwembad, terras, gratis ligzetels en parasols aan het zwembad,
handdoeken mits waarborg, overdekt zwembad (verwarmd tussen 1/10-31/5). Gratis: pingpong,
volleybal, vogelpik, fitness, zwembadspelletjes, gym, aerobic, wandelexcursies, animatieprogramma
overdag (sport en spel) en 's avonds (shows, livemuziek, dans). Betalend: tennis, biljart, squash,
fietsen, massage, solarium, sauna.
Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), tegelvloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast, safe (betalend) en balkon.
All in: ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm, lokale wijn, lokaal bier, frisdranken, selectie van
fruitsappen en water tijdens het middag- en avondmaal, galadiner 1x/week, snacks (10-23.30u.),
koffiebreak (16-18u.), selectie van nationale alcoholische en niet-alcoholische dranken (10-24u.),
tennis (1u./dag), pingpong, volleybal, vogelpik, fitness, zwembadspelletjes, gym, aerobic, sauna (30
min./dag),wandelexcursies, animatieprogramma overdag (sport en spel) en 's avonds (shows,
livemuziek, dans).
Inbegrepen in de prijs: chartervlucht van Zaventem of Oostende naar Palma 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 in tweepersoonskamer (minimum 20 deelnemers):
2-persoonskamer
1-persoonskamer
25 april
1140 euro
220 euro
26 april (oostende)
1140 euro
220 euro
5 mei
1255 euro
175 euro
5 juni
1546 euro
265 euro
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