COSTA DEL SOL
Vertrek uit OOSTENDE
Geniet van

2 WEKEN

3 WEKEN

2 ➞ 16 oktober 2019

2 ➞ 23 oktober 2019

€ 65 extra korting

per persoon voor de eerste 25 inschrijvingen
OPGELET: TUI sluit groepen af 4 maand voor vertrek
dus reserveren voor 1 juni is noodzakelijk!
De Costa del Sol of Zonnekust heeft haar naam
niet gestolen. Terecht is het de geliefkoosde
vakantiebestemming van veel Europeanen. Deze
kust is vooral bekend om haar brede stranden, talrijke terrasjes en winkelstraten. Wie enige moeite
doet, kan in dit stukje Spanje veel verrassends
ontdekken. In het bergachtig achterland komt U
in contact met de Andalousische cultuur : typische
witte dorpjes en steden,...

RIU COSTA DEL SOL * * * *

Dit gloednieuwe hotel bestaat uit het vroegere Riu Belplaya en
Riu Costa Lago en heeft dus nog steeds een schitterende locatie aan
de strandpromenade en het brede zandstrand van Torremolinos. De
onberispelijke service en het lekkere eten zijn hier als vanouds, maar het
nieuwe Riu Costa del Sol ontvangt u dus in een schitterend nieuw jasje!
In een rustig décor van palmbomen en een breed zandstrand, genieten
van die felbegeerde ‘quality time’. Het hotel is gelegen op 50 m van
het strand en op 2 km van Torremolinos en een winkelcentrum. Ook
Malaga ligt op amper 10 km. Het hotel beschikt over 3 zwembaden met
zonneterrassen met gratis ligzetels, parasols en handdoekenservice (mits
waarborg) aan het zwembad. Gratis : fitness, beachvolleybal, stoombad,
groepslessen in de RIU fit zone. Betalend : spacentrum met verschillende
behandelingen en massage. Wifi (gratis) in het hele resort.
Hoofdrestaurant waar de uitgebreide en smaakvolle Riu buffetten
op U staan te wachten, service met de glimlach. Italiaans restaurant, Andalusisch restaurant. Lobbybar, bar met salon, sportsbar,
plazabar, poolbar en bar. Animatie overdag. Livemuziek, shows en Riuavondprogramma (dagelijks)
Gerenoveerde comfortabele kamers beschikken over een badkamer met
douche en haardroger, centrale airco/verwarming, plafondventilator,
telefoon, satelliet-TV, wifi (gratis), koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras. Mogelijkheid tot kamers met lateraal zeezicht. Klantenscore : een
uitstekende 8.9/10
ALL INCLUSIVE OMVAT:

- Gevarieerd ontbijtbuffet met volkorenproducten en showcooking
- Continentaal ontbijt/snack
- Middagmaal : buffet met warme en koude gerechten, showcooking, lichte maaltijden.
- Avondmaal : buffetten en gerechten à la minute bereid en dessertbuffet / Showcooking en vegetarisch gerecht
- 2x/week themabuffet
- Alternatief restaurant: Andalusisch restaurant (buffet)
Afwisselend Andalusische en Aziatische keuken. Italiaans restaurant: Hoofdgerecht aan tafel, voor- en nagerecht in buffetvorm.
- Snacks 24/24u
- Selectie van lokale alcoholische en niet- alcoholische dranken
24/24u

BASISPRIJS PER PERSOON IN ALL INCLUSIVE

2 WEKEN		

€ 1.538

3 WEKEN
Kamer met balkon of terras

MET VROEGBOEKKORTING

€ 2.029

Reservatie voor 28 december 2018

€ 1.709

Kamer met balkon of terras

€ 2.280

ZONDER VROEGBOEKKORTING
Reservatie vanaf 28 december 2018

Toeslagen/kortingen op de basisprijs / persoon
2 weken
€ 516 Toeslag dubbel alleengebruik (29)
€ 764 Toeslag dubbel alleengebruik en lat zz (28)
€ 172 Toeslag lateraal zeezicht (21)
€ 49 Bijstands- en bagageverzekering
3 weken
€ 774
€ 1146
€ 258
€ 75

Toeslag dubbel alleengebruik (29)
Toeslag dubbel alleengebruik en lat zz (28)
Toeslag lateraal zeezicht (21)
Bijstands- en bagageverzekering

Torremolinos
Het is een echt paradijs voor wie van zon, zee,
strand en plezier houdt : maar liefst 9 km fijnzandstranden, een prachtige boulevard-zeedijk en een
blauwe Middellandse Zee. In het Noorden van de
stad, vlak aan zee, ligt een kleine vissersgemeenschap met nog een aantal oude huizen. De stad
biedt natuurlijk ook allerlei vermaak. In de late
namiddag lopen de winkelstraten vol, en vanop
een terrasje kunt U alles rustig gadeslaan.
Inbegrepen in de prijs
- Verblijf in ALL INCLUSIVE → Riu Costa Del Sol
- Verblijf in HALFPENSION → Riu Nautilus
- Kamer met balkon
- Standaard maaltijd tijdens de vlucht (€20)
- 20 kg bagage + 10 kg handbagage (€36)
- Vervoer van en naar Oostende
Uitstappen ter plaatse te regelen
(onder voorbehoud)
• Granada, Ronda en Gibraltar
• Verrassend Andalousië
• Shopping in Marbella en Puerto Banus

INFO
Formaliteiten:
- Voor Belgen een geldige identiteitskaart.
Vreemde munten:
- EURO
Reservatie is definitief mits een voorschot
van € 350 per persoon.
Organisator TUI Voorwaarden Zomerbrochure 2019
Reis slechts gegarandeerd mits 20 deelnemers.
Prijzen geldig voor kamers binnen contingent.

HOTEL
RIU NAUTILUS * * * *
Uitstekend hotel met een onberispelijke service, mooi designinterieur en een schitterende ligging ! Adults only hotel (vanaf 18 jaar). U
wordt op Uw wenken bediend, een vakantie zonder zorgen dus. Dat is
waar RIU voor staat ! Het mooie lange fijnzandstrand is van het hotel
gescheiden door een gezellige promenade met terrasjes, restaurants en
winkeltjes. Het is gelegen op 700 m van het winkelcentrum en het jachthaventje ‘Puerto Marina, die U kunt bereiken via de wandeldijk (bushalte op 100m). Het hotel beschikt over een zwembad met zonneterras
met gratis ligzetels, parasols en handdoekenservice (mits waarborg) aan
het zwembad en in een tuin van 2500 m2. Gratis : fitness, stoombad,
bubbelbad. Betalend : wellnesscentrum met diverse behandelingen en
massage. Livemuziek of shows meerdere malen per week. Salonbar
met terras, snackbar bij het zwembad. Wifi (gratis) in het hele resort.
De uitstekende keuken geeft gevarieerde buffetmaaltijden met showcooking. Restaurant met terras. Vegetarische gerechten mogelijk.
Themabuffet 2x per week. Alternatief avondmaal in het Spaans restaurant. ‘s Middags lichte maaltijden verkrijgbaar in de snackbar bij het
zwembad. Deftige kledij (lange broek) vereist tijdens het avondmaal.
Alle comfortabele kamers zijn echte pareltjes en beschikken over een
badkamer met haardroger, airco/verwarming, plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), satelliet-TV, minibar (betalend, op aanvraag), safe
(betalend) en balkon of terras.
Een uitstekende service op een schitterende ligging, dat mag U hier
zeker verwachten.
Dit hotel geniet een hoge appreciatie van de klant van 8.9 /10.

BASISPRIJS PER PERSOON IN HALFPENSION

2 WEKEN

€ 1.516

Standaardkamer met balkon

MET VROEGBOEKKORTING
Reservatie voor 1 februari 2019

€ 1.683

Standaardkamer met balkon

ZONDER VROEGBOEKKORTING
Reservatie vanaf 1 februari 2019

Toeslagen/kortingen op de basisprijs / persoon
2 weken
€ 155 Toeslag dubbel lateraal zeezicht (22)
€ 260 Toeslag eenpersoonskamer (10)
€ 446 Toeslag dubbel alleengebruik (29)
€ 49 Bijstands- en bagageverzekering
3 weken
De prijs wordt op uw vraag onmiddellijk berekend
Onder voorbehoud van beschikbaarheid

