Spanje

Tenerife

Vliegreis 10 dagen
Vluchtduur Brussel - Tenerife:
ca. 4 uur 30 minuten
Gemiddelde temperatuur:
mei 24º, okt. 25°

Een bestemming vol contrasten: vulkanisch eiland met cactussen,
palmen en prachtige bloemen…
Stel u voor: een eiland waar het altijd lente is, vulkanische
landschappen met een ongekende variatie aan bloemen,
cactussen en palmsoorten, steden met een roemrijk verleden,
mooie zandstranden waar landgenoten en levensgenieters zich
thuis voelen en promenades die uitnodigen tot ontspannen
flaneren. Ons hotel is gelegen in Playa de las Americas.
De gezellige wandelpromenade is de sociale slagader van Playa
de las Americas. Hier vindt u restaurants, bars en discotheken in
overvloed.

HOTEL-INFO
HOTEL BEST TENERIFE****

Ligging: op 350 m van het strand, op 200 m van winkeltjes,
restaurants en bars. Bushalte op 200 m en 17 km van de
luchthaven.

ACCOMMODATIE

pianobar, snackbar, panoramische lift, WiFi (gratis) in het hele
resort. Zoetwaterzwembad, bubbelbad, zonneterras met gratis
ligbedden en parasols; gratis handdoeken (mits waarborg,
vervanging betalend), exotische tuin. Gratis: pingpong (mits
waarborg), petanque, fitness. Animatie overdag en ’s avonds.
Betalend: biljart, Terraza Premium (vanaf 18 jaar) met Balinese
bedden en bubbelbad, spa-centrum met overdekt zwembad,
diverse douches, sauna, Turks bad en massages.

MAALTIJDEN

zie all-inclusive. Bij avondmaal: voor heren lange broek vereist
(mouwloze T-shirts niet toegelaten).

BEOORDELING

Geliefd hotel met een gezellige sfeer. Geniet van de zon in de
mooie binnentuin met subtropische planten en van de ideale
ligging in het uitgestrekte centrum van Playa de las Americas.

STANDAARDKAMERS

kamers met badkamer (douche in bad, haardroger), houten vloer,
individuele airco, WiFi (gratis), satelliet-TV, koelkast, safe (gratis)
en balkon of terras.
Logies: 11B: tweepersoonskamer voor alleengebruik;
23A: dubbel kamer (max. 3 volw.) met 2 bedden (135 x 200cm),
(geen extra bed mogelijk); 23B: dubbel kamer (max. 3 volw.) met
2 bedden (135 x 200 cm), (geen extra bed mogelijk) met zwembadzicht.).

ALL INCLUSIVE

ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm;
selectie van snacks (10.00-17.30 uur); sandwiches
(17.30-19.00 uur); ijsjes (10.00 uur tot begin avondmaal);
selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.00-23.30 uur).

10-DAAGSE VLIEGREIS

AFREIS
DATA

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 23A
ALL INCLUSIVE
02/05/2022

€ 1.010

05/10/2022

€ 1.070

MINIMUM 20 DEELNEMERS VEREIST

TOESLAGEN: 11B: + € 275; 23B: + € 51/persoon. KORTING: 3e volw. in
23A/23B: - € 79. INBEGREPEN: vlucht Brussel-Tenerife H/T; transfer
LH-hotel-LH; hoteldiensten op basis all inclusive; 20 kg ruimbagage + 10 kg
handbagage; Fuel Protection Programm. NIET INBEGREPEN: maaltijd en
drankje aan boord van het vliegtuig; verblijfstaks ter plaatse te betalen;
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!

CAROLUS.BE

