
Spanje - Calella

HOTEL KAKTUS PLAYA 5*

Het oude vissersdorp Calella is een levendige badplaats op 7 km van Malgrat de Mar 
en 20 km van Lloret de Mar. Een lange winkelstraat verbindt het oude gedeelte van 
Calella met het nieuwe gedeelte. In het oude, gezellige stadscentrum vindt u tal van 
winkelstraatjes met boetieks, restaurants en discotheken. ’s Avonds kan je lekker eten 
in één van de gezellige restaurantjes of genieten van een heerlijke cocktail in één van 
de knusse bars. Calella heeft een breed kiezelstrand met een lengte van bijna 3 km, 
te bereiken via een tunnel onder de spoorweg. Geniet in dit 5* hotel Kaktus Playa van 
een onvergetelijke, mediterrane ervaring!

 Ligging

Ideaal gelegen, vlakbij het winkel- en 
uitgaanscentrum van Calella. De zee en het 
strand bevinden zich op enkele minuutjes 
wandelafstand. 

 Accommodatie

Een volledig geklimatiseerd hotel met 
gezellige bar, salons, lift, buitenzwembad met 
zonneterras en gratis ligstoelen, ’s avonds 
regelmatig shows en live-muziek. 

Betalend: sauna, jacuzzi, fitness, klein 
binnenzwembad. Beachclub op het strand: 
10% korting op dranken en cocktails.

Kortom, u verveelt zich geen minuut in dit 
prachtige hotel.

 Beoordeling

Hotel Kaktus Playa is een modern 5*-hotel 
met een gunstige ligging dicht bij het strand 
en biedt diensten die u een onvergetelijke 
ervaring zullen bezorgen. Aanbevolen voor 
volwassenen.

 Premium Pack

€ 10/persoon/nacht, ter plaatse bestellen 
en betalen: welkomstdrankje bij aankomst, 
waterkoker, 1 aperitief in de namiddag 
(enkel in juli & augustus), late check-out 
(tot 14.00 uur). Gratis toegang Spa en 
fitnessruimte. Handdoekenservice (mits 
waarborg € 10), gereserveerde zone voor 
ligstoelen. Exclusieve zone in het restaurant. 
10% korting op dranken. 

 Maaltijden 

Overheerlijke maaltijden in buffetvorm. 

 Kamers

Standaard kamer: verzorgde kamer met 
bad/douche, toilet, haardroger, satelliet-
TV, telefoon, gratis safe, minibar, WiFi, 
airconditioning en balkon. Kinderbedje: € 10/
nacht (ter plaatse te betalen). 

Urban kamer mits toeslag = kamer in 
moderne stijl met zithoek, balkon, grote 
ramen en veel natuurlijk licht. WiFi, safe en 
gratis minibar. Domotica-systeem voor licht 
en gordijnen.Een open concept badkamer 
met regendouche. Zwembadzicht met 
toeslag. Mediterranean kamer mits toeslag 
= kamer in mediterrane stijl met zithoek, 
balkon, grote ramen en veel natuurlijk licht. 
WiFi, safe en gratis minibar. Domotica-
systeem voor licht en gordijnen. Een half-
open concept badkamer met regendouche. 
Zwembadzicht of zeezicht met toeslag.

 Logies

• 11A (op aanvraag): standaard 
tweepersoonskamer alleengebruik 

• 11B (op aanvraag): urban 
tweepersoonskamer alleengebruik

• 11C (op aanvraag): mediterranean 
tweepersoonskamer alleengebruik

• 22A: standaard tweepersoonskamer 
(max. 2 volw.)

• 22B/33B: urban tweepersoonskamer  
met bijzetbed voor 3e persoon & 
22Bzz/33Bzz: met zwembadzicht

• 22C/33C: mediterranean 
tweepersoonskamer met bijzetbed voor 
3e persoon  
& 22Czz/33Czz: met zwembadzicht   
& 22Cz/33Cz: met zeezicht.

Verzorgd hotel  
in het centrum 

van Calella!
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PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A MET ONTBIJT

KORTING/NACHT/KO
VOLGENS NACHT IN HOTEL
LEEFTIJDS VOLGORDE  
OUD NAAR JONG

1E KIND 
2-11 J
MET 2  
VOLW. 3E VOLW.

BOEK 
VÓÓR 
28/02
VOLW.

BOEK 
VÓÓR 
28/02

KIND 2-11 J

07/05/2022 20/05/2022 -€ 11,40 -€ 4 -€ 5 -€ 2

21/05/2022 01/06/2022 -€ 12,90 -€ 5 -€ 6 -€ 2

02/06/2022 05/06/2022 -€ 16,50 -€ 6 -€ 7 -€ 2

06/06/2022 10/06/2022 -€ 12,90 -€ 5 -€ 6 -€ 2

11/06/2022 17/06/2022 -€ 15,90 -€ 6 -€ 7 -€ 2

18/06/2022 01/07/2022 -€ 18,00 -€ 6 -€ 8 -€ 2

02/07/2022 15/07/2022 -€ 19,80 -€ 7 -€ 8 -€ 2

16/07/2022 29/07/2022 -€ 22,50 -€ 8 -€ 9 -€ 3

30/07/2022 19/08/2022 -€ 25,20 -€ 9 -€ 11 -€ 3

20/08/2022 26/08/2022 -€ 22,50 -€ 8 -€ 9 -€ 3

27/08/2022 02/09/2022 -€ 19,80 -€ 7 -€ 8 -€ 2

03/09/2022 11/09/2022 -€ 15,90 -€ 6 -€ 7 -€ 2

12/09/2022 25/09/2022 -€ 12,90 -€ 5 -€ 6 -€ 2

26/09/2022 28/09/2022 -€ 10,80 -€ 4 -€ 5 -€ 2

29/09/2022 03/10/2022 -€ 25,20 -€ 9 -€ 11 -€ 3

04/10/2022 28/10/2022 -€ 10,80 -€ 4 -€ 5 -€ 2

KORTING:
Kinderkortingen (zie prijstabel) gelden kamer delend met 2 volwassenen. 
Autocar kind 2-12 jaar -€ 70

TOESLAGEN:
11A op aanvraag
Urban/Mediterranean kamer € 7/nacht  op aanvraag kind 2-11 j.
Zwembadzicht € 12/nacht  € 9/nacht kind 2-11 j.
Zeezicht € 17/nacht  € 12/nacht kind 2-11 j.
Half Pension € 20/nacht volw. op aanvraag kind 2-11 j.
Vol pension niet mogelijk
Drankenpakket (volgens kaart) € 30/nacht volw. € 23/nacht kind 2-11 j.
Diamond Class € 25/traject

OPMERKING:
Verplichte toeristentaks: ca. € 3/nacht/persoon vanaf 16 jaar  
(max. 7 nachten) ter plaatse te betalen aan receptie bij aankomst.  
Reis- en annuleringsverzekering niet inbegrepen.

VERZEKERINGSTARIEF
Enkel annuleringsverzekering: 5,5% van de totale reissom, 
globale reisverzekering: 7% van de totale reissom

Bereken snel & eenvoudig jouw reis op onze website: www.carolusreizen.be

AFREISDATA 2022
* VP + WATER & WIJN (1 GLAS) INCL.

VOLW.  
10 D./ 7 N . 

KO 

VOLW.  
17 D./ 14 N . 

KO 

06/05/2022 € 426 € 692

13/05/2022 € 426 € 724

20/05/2022 € 458 € 779

27/05/2022 € 481 € 802

03/06/2022 € 481 € 852

10/06/2022 € 531 € 949

17/06/2022 € 579 € 998

24/06/2022 € 579 € 1.038

01/07/2022 € 629

PRIJZEN OP 
AANVRAAG

08/07/2022 € 629

15/07/2022 € 694

22/07/2022 € 694

29/07/2022 € 728

05/08/2022 € 728

12/08/2022 € 728

19/08/2022 € 664

26/08/2022 € 599

02/09/2022 € 541 € 859

09/09/2022 € 489 € 787

16/09/2022 € 468 € 828

23/09/2022 € 530 € 925

30/09/2022 € 555 € 804

07/10/2022 14/10/2022 € 410 € 660

21/10/2022 10 dagen € 410 -
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