
Prijs per persoon in all inclusive

Afreisdata 2-pers. 
kamer 3e volw.

12d/9n 21d/18n 12d/9n 21d/18n

24 april 21  € 768  € 1319  € 565  € 1031 

03 mei 21  € 809  € 1364  € 593  € 1064 

12 mei 21  € 818  € 1431  € 599  € 1114 

21 mei 21  € 883  € 1509  € 643  € 1173 

30 mei 21  € 938  -  € 688  - 

09 sept 21  € 977  € 1574  € 714  € 1221 

18 sept 21  € 950  € 1546  € 696  € 1201 

27 sept 21  € 947  € 1515  € 693  € 1177 

06 okt 21  € 893  € 1431  € 652  € 1114 

15 okt 21  € 830  € 1353  € 610  € 1056 

24 okt 21  € 807  -  € 594  - 

Toeslag per persoon
12d/9n 21d/18n

1-pers. kamer  € 293  € 586 
Zicht op zwembad  € 30  € 60 
Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,50 € 8,50

Ligging:
Hotel Agua Azul is een modern adults only hotel en ligt in het centrum van Be-
nidorm op ongeveer 400m van het Playa de Levante.

Algemene info: 
145 kamers, 6 verdiepingen.  Meertalig personeel. De meeste kredietkaarten 
worden aanvaard.

Voorzieningen: 
Lift, buitenzwembad met bar, zonneterras, tuin, restaurant, snackbar en koffie-
bar. Gratis wifi in heel het hotel.

Kamers: 
De kamers zijn uitgerust met een open badkamer met douche, wastafel, haar-
droger en toilet, gescheiden door een glazen wand van het slaapgedeelte. Ver-
der heeft de kamer airco, telefoon, televisie, gratis kluisje en een balkon.

Maaltijden: 
Alle maaltijden (ontbijt, middag en avondmaal) worden geserveerd in buffet-
vorm.

Sport & ontspanning: 
Zwembad, fitnessruimte,  elke avond animatie.

ALL INCLUSIVE
begint vanaf de dag van aankomst met het middagmaal en eindigt de dag van 
vertrek met het ontbijt:

• Water, frisdranken, sangria en huiswijn tijdens de maaltijden
• Vrije consumptie van plaatselijke alcoholische dranken (behalve reserves), 

water, huiswijn, sangria, lokale bieren, frisdrank, fruitsap (geen vers geperst), 
koffie en thee in de bar van 10u00 tot 23u00

• Koude en warme snacks in het restaurant van 11u30 tot 12u15 en van 15u45 
tot 18u15 en van 21u30 tot 22u30.

ADULTS ONLY (+16 J)
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