Spanje

Benidorm

Vliegreis 11 dagen
Vluchtduur Antwerpen – Alicante:
ca. 2 uur 35 minuten
Gemiddelde temperatuur:
mei 25°, sept. 28° en okt. 23°

Prachtige zandstranden, mooie wandelpromenade, gezellig historisch centrum
en een bruisend uitgaansleven.
Benidorm is verrezen langs de gouden bochten van twee
prachtige stranden en is helemaal omgeven door bergen.
De gevarieerde, toeristische attracties van deze badplaats
vormen dé trekpleister voor actieve vakantiegangers die deze
internationale vakantiebestemming bijzonder weten te waarderen. In de aangrenzende dorpen kan de drukke sfeer van het
strand en het levendige centrum geruild worden voor ontspannende wandelingen in prachtige natuurgebieden en langs rustige,
pittoreske plaatsen. Alleen al door het aangename klimaat is dit
de ideale bestemming. Kortom, ‘Benidorm’ is een stad die het
hele jaar door een geslaagde vakantie garandeert voor jong en
oud en dus perfect aan zijn toeristische roeping voldoet.

HOTEL-INFO
MADEIRA CENTRO****

Ligging: op 200 m van het Levante strand, in het centrum,
bushalte op 50 m en op 57 km van de luchthaven.

ACCOMMODATIE

WiFi (gratis) in het hele resort, 4 liften en 1 panoramische lift,
restaurant, bar/cafetaria en loungebar op de 20e verdieping met
panoramisch zeezicht; zoetwaterzwembad, terras; gratis
ligbedden en parasols aan het zwembad; overdekt zwembad.
Gratis: tafeltennis en bubbelbad. Betalend: fitness, Turks bad,
sauna, massage en schoonheidsbehandelingen.

STANDAARDKAMERS

Kamers met badkamer (douche in bad, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, WiFi (gratis), satelliet-tv, koelkast en safe
(betalend).
Logies:
11B: tweepersoonskamer voor alleengebruik;
11C: tweepersoonskamer voor alleengebruik met balkon;
23A: dubbel kamer (max. 3 volw.) met balkon.

11-DAAGSE VLIEGREIS
PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A
VOL PENSION

AFREIS
DATA

26/05/2022
Boek vóór 27/02
Boek vanaf 27/02

€ 918
€ 990

29/09/2022
Boek vóór 27/02
Boek vanaf 27/02

€ 928
€ 1.005

MAALTIJDEN

Alle maaltijden in buffetvorm, af en toe showcooking).

BEOORDELING

Alleen al de ligging is hier een absolute voltreffer: in het hart van
Benidorm, op wandelafstand van het strand en vlak bij het oude
centrum. Ideaal om te gaan zonnen, wandelen en te shoppen.
Dit hotel blinkt uit in service.

TOESLAGEN: 11B: + € 179; 11C: + € 289. KORTING: 3e volw. in kamer:
- € 95. INBEGREPEN: vlucht Antwerpen-Alicante H/T; transfer LH-hotel-LH;
hoteldiensten op basis vol pension; 20 kg ruimbagage + 10 kg handbagage;
Fuel Protection Programm. NIET INBEGREPEN: maaltijd en drankje aan
boord van het vliegtuig; verblijfstaks; reisverzekering. REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat. OPMERKING: groepsreis via TUI.
Verzekeringstarief: globale reisverzekering: 7% v/d totale reissom.
Enkel annuleringsverzekering: 5,50% v/d totale reissom. Opstapplaats:
luchthaven Antwerpen. Bij reservatie officiële naam doorgeven!
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