WANDELEN TUSSEN DE VULKANEN!

Geheel verzorgde wandelreis onder de winterzon! Het arrangement:

Inbegrepen:
8 dagen 4-sterren sport en wellness hotel Aequora, logies met ontbijt, 2-persoonskamer
6 Engels begeleide hikingtochten met een officiële gids die je alles kan vertellen over natuur en historie.
Dagelijks twee tochten met twee niveaus (verschillend aantal kilometers en hoogtemeters):
sports-lovers
life-lovers
Alle transfers

Niet inbegrepen:
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Lanzarote

Niet inbegrepen:
Vliegreis
Meerprijs voor halfpension, all-inclusive en eenpersoonskamer
Boekingskosten 20 €

Aantal deelnemers:
Maximaal 20

Van

Tot

Duur

Prijs per persoon voor dit arrangement

za 12 feb. 2022

za 19 feb. 2022

8 dagen

€ 795,00

za 5 mrt. 2022

za 12 mrt. 2022

8 dagen

€ 850,00

Lanzarote
Op het eiland heerst een subtropisch woestijnklimaat. In februari is de gemiddelde temperatuur 18 graden en in maart 19 graden. De kans
op neerslag is nihil. Het zonnetje daarentegen, laat zich graag zo’n 8 tot 9 uur zien voor een aangename gevoelstemperatuur.
Je loopt er tussen vulkanen en lavavelden, langs de grillige kusten, stranden met wuivende palmbomen, langs wijnvelden en door witte
pittoreske dorpjes. Het eiland is specifiek ingericht op wandelaars. De wandelwegen zijn er goed aangelegd en prima onderhouden.
Vulkanen en bergen nodigen je uit om je grenzen te verleggen op dit grillige eiland. Na de inspanning schuif je aan voor de typisch
Spaanse vino’s en tapas. Het ultieme vakantiegevoel!
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Sport en wellness hotel Aequora
Beoordeling op Zoover: 8,5 (kamers 8,9 - hygiene 8,8).
Het hotel ligt in Puerto del Carmen, 2km van het centrum en 200m van het strand. Alles is aanwezig voor een mooi verblijf:
✦
✦
✦
✦

5 verwarmde zwembaden en
2 buffet restaurants, waarvan een adults-only en met show-cooking en een à-la-carte restaurant met Spaanse gerechten
verschillende bars met een variatie aan drinken en snacks
in het wellness center kun je o.a. terecht voor massages
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De Kamers
2 aparte bedden, airconditioning, flatscreen TV met satellietkanalen, privé badkamer met haardroger, kluisje, bureau en minibar. Alle kamers
hebben een balkon of terras met uitzicht over Lanzarote, het zwembad of de tuin.

De kamer heeft:
✦
✦
✦
✦
✦

2 aparte bedden
airconditioning
privé badkamer met haardroger
flatscreen TV met satellietkanalen, kluisje, bureau en minibar.
balkon of terras met uitzicht over Lanzarote, het zwembad of de tuin.

Eventuele Meerprijs
Bovenstaande prijs is gebaseerd op 7 overnachtingen in een 2 persoonskamer, voor 2 personen, met ontbijt.
Bij boeking is het mogelijk om voor halfpension of zelfs all-inclusive te kiezen. Of je kiest voor een eenpersoonskamer. Hier gelden de
volgende meerprijzen voor:
Je hebt een 2 persoonskamer met ontbijt, en je wenst:

Meerprijs per persoon voor 7 nachten

Halfpension

89
4

All-inclusive

132

Eenpersoonskamer (met Ontbijt)

161

Eenpersoonskamer met Halfpension

218

Eenpersoonskamer met All-inclusive

250
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