
TOESLAGEN: 11B: + € 284; 22B: + € 41/persoon. KORTING: 3e volw. in 
kamer: op aanvraag. INBEGREPEN: vlucht Brussel-Funchal H/T; transfer 
LH-hotel-LH; hoteldiensten op basis half 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 Zaventem. Bij reservatie officiële naam 
doorgeven!   

Portugal

Madeira

Madeira, het vulkanische eiland gelegen in de Atlantische Oceaan 
biedt zowel de zon- als de natuurliefhebbers alle mogelijkheden 
voor een heerlijke vakantie. Madeira heeft vele bijnamen maar de 
meeste verwijzen naar zijn bloemenpracht: ‘bloemeneiland’, 
‘eiland van de eeuwige lente’ en ‘de drijvende tuin van Atlantische 
Oceaan’ zijn de meest voorkomende. Het eiland met bananen-
plantages, citrusbomen, wijngaarden afgewisseld met waterval-
len en steile rotswanden die uitmonden in de zee, laten ongetwij-
feld een onuitwisbare indruk op u na. Breng zeker een bezoek aan 
Funchal met 18e-eeuwse huizen en nostalgische keienstraatjes. 
Kortom, een unieke reis voor wie Madeira echt wil beleven en 
ontdekken.

HOTEL-INFO
ENOTEL MAGNOLIA**** 
Ligging: 500 m van de zee, in de hotelwijk van Funchal, 800 m 
van het centrum van Funchal, bushalte op 50 m en op 24 km van 
de luchthaven.

ACCOMMODATIE
WiFi (gratis) in het hele resort, lobbybar, snackbar, hoofdrestau-
rant, à-la-carterestaurant, coffeeshop; zoetwaterzwembad, 
zonneterras, gratis ligbedden en parasols aan het zwembad, 
gratis handdoekenservice, gedeeltelijk overdekt zwembad 
(verwarmd) in het spa-centrum. Betalend: spa-centrum met 
diverse behandelingen en massages.  Gratis: fitness, sauna, 
bubbelbad, stoombad.  Avondanimatie (livemuziek, shows, 
folklore).

STANDAARDKAMERS
Kamers met badkamer (douche, haardroger), vinylvloer,
individuele airco, telefoon, WiFi (gratis), kabel-TV, koelkast en 
safe (betalend). Logies: 11B: tweepersoonskamer voor alleenge-
bruik met tuinzicht zonder balkon; 23A: dubbel kamer (max. 3 
volw.) met zicht op de tuin/bergen zonder balkon; 22B: dubbel 
kamer (max. 2 volw.) met (Frans of standaard) balkon en zeezicht. 

MAALTIJDEN
Ontbijt en diner in buffetvorm.

BEOORDELING
Een goede sfeer, het vriendelijke personeel en de uitstekende 
service maken van Enotel Magnolia (voorheen gekend onder
de naam Enotel Quinta Do Sol) een warm hotel. Dit hotel werd 
volledig gerenoveerd in 2021.

De subtropische tuin van de Atlantische Oceaan!

Vliegreis 8 dagen
Vluchtduur Brussel - Funchal:

ca. 3 uur 50 minuten
Gemiddelde temperatuur:

juni 24º  sep. 25°

CAROLUS.BE

AFREIS
DATA

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 23A
HALF PENSION

20/06/2022
Boek vóór 28/02 € 841
Boek vanaf 28/02 € 870

26/09/2022
Boek vóór 28/02 € 870
Boek vanaf 28/02 € 899

8-DAAGSE VLIEGREIS  

MINIMUM 20 DEELNEMERS VEREIST


