Portugal

Algarve

Vliegreis 8 dagen
Vluchtduur Brussel - Faro:
ca. 2 uur 55 minuten
Gemiddelde temperatuur:
mei 22º, okt. 22º

De lieflijke Algarve strekt zich uit van Faro tot Sagres en is één
van de mooiste kusten van Europa.
Hoe klein Portugal ook is, dit land koestert de herinnering aan
een groots verleden. Wij verblijven aan de zuidkust van de
Algarve met meer dan 100 verschillende stranden: levendig,
verlaten, beschermd, rotsachtig, idyllisch… Het heuvelachtige
binnenland wordt gekenmerkt door de landelijke rust. Witte
karakterhuisjes met Arabische schoorstenen en koele dakterrassen kleuren het prachtige natuurlandschap. In de keuken zorgen
olijfolie en knoflook voor een krachtig accent. Op het menu vindt
u gegrilde sardientjes, geroosterd vlees of een frisse salade.
Olhos d’ Água onze verblijfplaats, een oorspronkelijk vissersdorpje, is een kleine badplaats met hotels, residenties, enkele
restaurantjes en terrasjes.

HOTEL-INFO
TUI BLUE FALÉSIA**** Adults only vanaf 16 jaar

Ligging: op 15 min. wandelen van het Praia da Falésia-strand
(bereikbaar via een groot aantal trappen), op 500 m van enkele
winkeltjes, bushalte op 500 m, op 8 km van Albufeira, op 1 km
van Olhos d’Agua en op 35 km van de luchthaven.

ACCOMMODATIE

Shop, WiFi (gratis) in het hele resort. hoofdrestaurant met terras,
à-la-carterestaurant (mei-okt), barbecuerestaurant (mei-okt),
lobbybar, loungebar, poolbar; zoetwaterzwembad, bubbelbad,
zonneterras, tuin; gratis ligzetels en parasols aan het zwembad,
gratis handdoekenservice. Betalend: spa-centrum met schoonheidsbehandelingen en massages. Gratis: fitness, BLUEfit
activiteiten. Avondanimatie.

STANDAARDKAMERS

Kamers met badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, centrale
airco, telefoon, WiFi (gratis), satelliet-TV (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon of terras.
Logies: 11B: dubbel kamer voor alleengebruik (op aanvraag);
22A: dubbel kamer (max. 2 volw.); 22B: dubbel kamer met
(beperkt) lateraal zeezicht; 22C: dubbel kamer met zeezicht;
22D: superieure kamer (max. 2 volw.).

ALL INCLUSIVE

Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm;
AFREIS
laat
ontbijt (10.00–11.00 uur); avondmaal in een à-la-carteDATA (1x/verblijf); snacks (12.00–17.00 uur);
restaurant
selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.00–24.00 uur).

8-DAAGSE VLIEGREIS
PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A
ALL INCLUSIVE

AFREIS
DATA

17/05/2022
Boek vóór 28/02
Boek vanaf 28/02

€ 992
€ 1.030

02/10/2022
Boek vóór 28/02
Boek vanaf 28/02

€ 957
€ 990

MINIMUM 20 DEELNEMERS VEREIST

MAALTIJDEN

Zie all inclusive.

BEOORDELING

Een tophotel op een prachtlocatie in de Algarve. Bij Tui Blue
Falésia breng je waardevolle tijd samen door. Het heeft een top
restaruant met elke dag verrassingen op de menukaart. Bij Tui
Blue draait het om jou.
TOESLAGEN: 11B: (A) + € 447 (B) + € 395; 22B: + € 8/persoon; 22C:
+ € 24/persoon; 22D: + € 41/persoon. KORTING: 3e volw. in kamer: niet
mogelijk. INBEGREPEN: vlucht Brussel-Faro 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; 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!
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