COSTA BLANCA
BENIDORM
Geniet van

Vertrek uit OOSTENDE

2 WEKEN

3 WEKEN

1 ➞ 15 oktober 2019

1 ➞ 22 oktober 2019

€ 60 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!
Costa Blanca
De Costa Blanca, Spaans voor witte kust, is te vinden in het zuidoosten van Spanje en heeft een kustlengte van ongeveer 200 kilometer met veel zandstranden. De kust wordt wit genoemd wegens de
uitbundige amandelteelt, bomen met roze-witte bloesem, in het verleden.

Benidorm
Benidorm is uitgegroeid van een klein vissersdorpje, tot één van de bekendste en levendigste badplaatsen in Europa, met een indrukwekkende skyline en helemaal omgeven door bergen. Het historisch centrum van Benidorm ligt op een kaap die de twee grootste stranden scheidt: dit zijn het Levante-strand,
het "nieuwe" Benidorm, en het Poniënte-strand, het "oude" Benidorm. Het historische centrum is het
oude vissersdorp, met smalle straatjes en knusse tapasbars, ijssalons, terrasjes en cafés. In Benidorm
heerst het ganse jaar door een aangenaam klimaat en dat maakt Benidorm de ideale vakantiebestemming.

Hotel Brisa * * * *
Dit zeer geliefd en gezellig hotel heeft een topligging direct aan het Levantestrand, gelegen op slechts
1.5 km van het oude centrum. Op het terras is het zalig zitten, met een hapje, een drankje en een prachtig zicht op zee en de wandelpromenade. Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembad en terras met
gratis ligzetels. Bar, TV-salon, Wifi gratis in het hele resort. De lekkere buffetten worden geserveerd in
het restaurant. Roomservice 24/24. Livemuziek meerdere malen per week. Gym. Het nederlandstalig
personeel aan de receptie, de nederlandstalige tv-zenders en de Belgische kranten zorgen voor een
aangenaam thuisgevoel op vakantie.
Alle mooie kamers beschikken over badkamer met bad of douche en haardroger, tegelvloer, individuele airco/verwarming, telefoon, gratis WIFI, satelliet TV flatscreen, koelkast, safe (gratis) en LATERAAL
ZEEZICHT. Ook mogelijkheid tot kamers met frontaal zeezicht.
Dit hotel kan rekenen op een hoge appreciatie van de klanten. Score 8.7/10

BASISPRIJS PER PERSOON - VOLPENSION
2 WEKEN		
3 WEKEN

€ 1.179

Kamer balkon + lateraal zeezicht

€ 1.499

MET VROEGBOEKKORTING
Reservatie voor 1 maart 2019

€ 1.279

Kamer balkon + lateraal zeezicht

€ 1.651

ZONDER VROEGBOEKKORTING
Reservatie vanaf 1 maart 2019

Toeslagen/kortingen op de basisprijs / persoon
2 weken
€  133			 Toeslag frontaal zeezicht (22)
€   176		 Toeslag single-douche-geen balkon (10)
€   365		 Toeslag dubbel voor alleengebruik (29)
€ 49		 Bijstands- en bagageverzekering
Toeslagen/kortingen op de basisprijs / persoon
3 weken
€  199			 Toeslag frontaal zeezicht (22)
€  264
Toeslag single-douche-geen balkon (10)
€  548 		 Toeslag dubbel voor alleengebruik (29)
€ 75		 Bijstands- en bagageverzekering
Uitstappen ter plaatse te regelen
(onder voorbehoud)
• Het bergdorpje Guadalest
• Viva Espana
• De noordelijke en zuidelijke Costa Blanca Tour
• Culturele stad Valencia
Inbegrepen in de prijs
- Verblijf in VOL PENSION
- Kamer met lateraal zeezicht en balkon
- Standaardmaaltijd tijdens de vlucht (€20)
- 20 kg bagage + 10 kg handbagage (€36)
- Vervoer van en naar Oostende
Niet inbegrepen in de prijs
- Facultatieve annulatieverzekering
INFO
Formaliteiten:
- Voor Belgen een geldige identiteitskaart.
- Vreemde munten: Euro
Reservatie definitief mits voorschot van € 350 pp.
Organisator TUI. Voorwaarden Zomerbrochure 2019.
Reis slechts gegarandeerd mits 20 deelnemers.
Prijzen geldig voor kamers binnen contingent.

