
TOESLAGEN: 11B: + € 136; 23B: + € 51/persoon; 23C: + € 85/persoon. 
KORTING: 3e volw. in kamer : - € 50. INBEGREPEN: vlucht Antwerpen-Pal-
ma de Mallorca 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. Verzekeringsta-
rief: globale reisverzekering: 7% v/d totale reissom. Enkel annuleringsver-
zekering: 5,50% v/d totale reissom. Opstapplaats: Antwerpen.
Bij reservatie officiële naam doorgeven!   

Spanje

Mallorca

Mallorca, het grootste eiland van de Balearen, is één van de 
meest geliefde vakantiebestemmingen met een gevarieerd 
landschap: u vindt hier lange en mooie zandstranden maar
ook kleine romantische baaien. De hoofdstad van het eiland 
‘Palma de Mallorca’ ligt aan de zuidkust in een prachtige baai.
Onze verblijfplaats Cala Millor is een typische zon- en strandbe-
stemming met een lang strand en een gezellige promenade.

HOTEL-INFO
HIPOTELS CALA MILLOR PARK**** 
Ligging: op 150 m van het strand, op 50 m van het gezellige 
centrum met winkels, bars, restaurants en op 60 km van de 
luchthaven.

ACCOMMODATIE
Salon, bar, poolbar, restaurant (maaltijden in buffetvorm),
WiFi (gratis) in het hele resort, zoetwaterzwembad, zonneterras. 
Gratis: ligbedden en parasols aan het zwembad, handdoekenser-
vice (mits waarborg), tafeltennis, darts, gym, aerobic. Betalend: 
biljart, massage, sauna en Turks bad. Animatie: livemuziek 
meerdere malen per week.

STANDAARDKAMERS
Kamers met badkamer (douche, haardroger), laminaatvloer, 
centrale airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, WiFi (gratis), 
satelliet-TV, minibar (betalend), safe (betalend) en balkon.
Logies:
11B: tweepersoonskamer voor alleengebruik;
23A: dubbel kamer met douche (max. 3 volw.);
23B: junior suite met bad, 1 slaapkamer en 1 salon;
22C: junior suite met bad, 1 slaapkamer en 1 salon met zeezicht.

MAALTIJDEN
Gevarieerd ontbijtbuffet, avondmaal: buffet met warme en koude 
voorgerechten, hoofdgerecht, showcooking, dessertbuffet. 
1x/week gala diner. Bij avondmaal: voor heren lange broek 
vereist.

BEOORDELING
De pluspunten van dit hotelcomplex zijn zeker het lekkere eten, 
het moderne design en de vriendelijke service. Dit inspirerende 
hotel heeft een centrale ligging vlak bij het centrum van Cala 
Millor.

Geliefde vakantiebestemming met lange, mooie zandstranden
en romantische baaien.

Vliegreis 8 dagen
Vluchtduur

Antwerpen – Palma de Mallorca:
ca. 2 uur 35 minuten

Gemiddelde temperatuur:
mei 21°, juni 25°, okt. 23°

CAROLUS.BE

AFREIS
DATA

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 23A
HALF PENSION

(A) 20/05/2022
Boek vóór 28/01 € 732
Boek vanaf 28/01 € 765

(B) 07/10/2022
Boek vóór 28/01 € 741
Boek vanaf 28/01 € 775

8-DAAGSE VLIEGREIS  

MINIMUM 20 DEELNEMERS VEREIST


