
9 dagen / 6 nachten
volpension

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

26 december 22 € 849

Toeslag Prijs per persoon

Single in eenpersoonskamer € 123

3e volw. in kamer € 642

1e & 2e kind van 2 t.e.m. 11 jaar (+ 2 volw.) € 439

Kind tem 1 jaar + 2 volw. GRATIS

Ontbijt bij terugreis € 8,50

Opstapplaats: B

HOTEL MADEIRA CENTRO**** 
Ligging: het hotel is gelegen in het hart van Benidorm, vlak bij het oude 
centrum en op wandelafstand van het Levante strand. Ideaal om te gaan 
zonnen of shoppen!
Algemene info: 239 kamers - 20 verdiepingen. Het personeel spreekt Frans, 
Duits en Engels. De meeste kredietkaarten worden aanvaard.
Voorzieningen: 4 liften en 1 panoramische lift, tv-salon, buiten- en 
binnenzwembad, dakterras met panoramisch uitzicht op de Costa Blanca, 
restaurant, cafetaria, bar, pianobar op de 20e verdieping met panoramisch 
zeezicht, gratis ligstoelen aan het zwembad en handdoekenservice mits 
waarborg, gratis wifi.
Kamers: alle kamers (2-4 pers.) beschikken over een badkamer met bad of 
douche, haardroger, make-up spiegel, toilet, telefoon, satelliet-tv met BVN-
kanaal, airco, minibar (tegen betaling) kluisje (tegen betaling), gratis wifi en 
balkon.
Maaltijden: alle maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal) worden 
geserveerd onder de vorm van buffetten, op oudejaarsavond zal het galadiner 
aan tafel geserveerd worden. Vegetarische en dieetmaaltijden mogelijk op 
aanvraag.
Kinderen: gratis kinderbedje (0 - 2 jaar) ter beschikking, afzonderlijk 
kinderzwembad.
Sport & ontspanning: Betalend spacenter met fitness, Turks bad, sauna en 
diverse schoonheidsbehandelingen.
Oudjaar Special: Op oudejaarsavond wordt het galadiner aan tafel geserveerd 
met water en wijn inbegrepen. Nadien inclusief : vrije consumptie van 
plaatselijke alcoholische en niet-alcoholische dranken in de bar van het hotel 
tot 02u00, geanimeerd met live-muziek.

INBEGREPEN
• ***** ROYAL CLASS AUTOCAR
• Volpension

Dag 1 • België - Frankrijk - Spanje
Vanaf de verschillende opstapplaatsen rijden we naar de centrale vertrekplaats. De  bagage wordt overgeladen en aansluitend rijden we via 
diverse snelwegen doorheen België, Luxemburg en Frankrijk.  Avondstop, film aan boord en middernachtstop.

Dag 2 • Spanje
’s Middags bereiken we de eindbestemming. Onze kamers zijn beschikbaar vanaf 14u00. Verblijf in volpension.

Dag 3 t.e.m. 7 • Spanje
Verblijf op basis van volpension.

Dag 8 • Spanje - Frankrijk - België
Ontbijtbuffet. We verlaten onze kamer rond 10u00. ’s Middags vertrek richting België. Vrij avondmaal in Spanje. Film aan boord en 
middernachtstop.

Dag 9 • België
In de vroege ochtend komen we toe in Aarlen. Vrij ontbijt, te reserveren bij boeking. Aansluitend wordt de bagage overgeladen in Bierges 
en rijden we naar de verschillende afstapplaatsen.
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VAN OUD NAAR NIEUW 
IN BENIDORM • HOTEL MADEIRA CENTRO****

Spanje


