
COSTA DEL SOL 
Vertrek uit OOSTENDE

Geniet van 150 EUR extra BONUS korting per persoon
zolang de voorraad strekt en nog te verrekenen!

EN
Geniet van de VROEGBOEKKORTING van € 68 per persoon

Reserveer voor 29 juli 2022
Reeds verrekend in de prijs, plaatsen beperkt !

OPGELET: TUI sluit groepen af 4 maand voor vertrek
 dus reserveren zonder vroegboek voor 9 september is noodzakelijk!

Costa del sol
De Costa del Sol of Zonnekust heeft haar naam niet gestolen. Terecht is het de geliefkoosde vakantiebe-
stemming van veel Europeanen. Deze kust is vooral bekend om haar brede stran-den, 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,...

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 Zuiden van de stad, vlak aan zee, 
ligt het charmante ‘La Carihuela’. Het is het oudste deel van de stad, een kleine vissersgemeenschap met 
tal van oude huizen en visrestaurants. De stad biedt natuurlijk ook allerlei vermaak. In de late namiddag 
lopen de winkelstraten gezellig vol en vanop een terrasje kunt U alles rustig gadeslaan. 

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 jacht-
haventje ‘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 een tuin van 2500 m2.  Gratis : fitness, stoombad. Betalend : wellnesscentrum 
met diverse behandelingen en massage. Livemuziek of shows meerdere malen per week. Salonbar met 
terras, snackbar met terras aan 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 douche en haardro-
ger, airco/verwarming, plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), satelliet-TV (flatscreen),  minibar (betalend, 
op aanvraag), safe (betalend) en balkon of terras. Kamers met lateraal zeezicht mits toeslag mogelijk. Een 
uitstekende service op een schitterende locatie, dat mag U hier zeker verwachten.
Dit hotel geniet een hoge appreciatie van de klant van 8.9 /10.

Toeslagen/kortingen op de basisprijs per persoon     
2 weken
€	 		83  Toeslag dubbel lateraal zeezicht (22) 
€		181   Toeslag eenpersoonskamer (10)         
€		273   Toeslag dubbel alleengebruik (29)    
€				49  Bijstands- en bagageverzekering  

Facultatieve annulatieverzekering met COVID-dekking. 
Vraag info op kantoor.

Inbegrepen in de prijs 
-  Verblijf in HALFPENSION  
-  Kamer met balkon 
-  20 kg bagage + 10 kg handbagage (€44)
-  Vervoer van en naar Oostende
- Fuel Protection Program: 
gegarandeerd geen fueltoeslag

Uitstappen ter plaatse te regelen 
(onder voorbehoud)
Granada, Ronda en Gibraltar.

INFO
Formaliteiten:
Voor Belgen een geldige identiteitskaart.
COVID-19 verplichte documenten

Reservatie is definitief mits een voorschot van 
€ 350 per persoon.
Organisator TUI Voorwaarden Winterbrochure 2023
Reis slechts gegarandeerd mits 20 deelnemers.  
Prijzen geldig voor kamers binnen contingent.

Wenst u liever in een ander hotel te logeren gedu-
rende dezelfde periode en samen af te reizen met 
deze groep? Wacht niet te lang! Kom gerust langs 
op kantoor, we berekenen graag de prijs

BASISPRIJS PER PERSOON IN HALFPENSION
2 WEKEN

€ 1.219 Standaardkamer met balkon of terras

 MET VROEGBOEKKORTING
 Reservatie voor 29 juli 2022

€ 1.287  Standaardkamer met balkon of terras 

 ZONDER VROEGBOEKKORTING
 Reservatie vanaf 29 juli 2022

A1145

Lippenslaan 8 8300 KNOKKE-HEIST tel. 050 61 10 01

info@continental-tours.be

Reiskantoren
www.                                 .be
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