Ferierejse for singler til
Den Spanske Guldkyst Costa del Dorada - 16. – 23. oktober 2014
Med og uden golf-pakke
Så det er heldigvis igen lykkedes, at skaffe pladser på det flotte 4* Hotel Estival Park tæt på byerne
Salou med 25.000 indbyggere, Tarragona med 130.000 indbyggere og ca. 100 km. fra Barcelona.
Hotellet ligger i et dejligt område med masser af skønne golfbaner.
Hotellet har også masser af faciliteter at byde på, såsom et wellness center, en kæmpe stort spacenter med alle former for bade, et motionscenter, 3 buffet-restauranter og en pianobar.
Hver aften er der flotte underholdningsshow og endda hotellets eget diskotek!
Turen omfatter for alle:














Fly fra Billund eller Kastrup eller Hamburg til Spanien t/r
Transfer - guidet busrejse med dansk guide fra lufthavn til hotellet t/r
7 overnatninger på det 4-stjernede Hotel Estival Park****
All. Inclusive - morgenbuffet, frokostbuffet, aftenbuffet og drikkevarer
Gratis Wifi
Køleskab på værelset
Professionel dansk guideservice
Velkomstmøde og rundvisning fra Viva Service Guide
Fri entré til Club Aquum en gang dagligt, super lækkert spa & wellness center
Fri entre til V.I.P spa
Fri entré til Aquum fitness i hele perioden
Fri træning med gymnastik-instruktør

Golfpakke omfatter:





Golfbag med i flyet
Shuttle service til golfbane
3- dage med golf BEMÆRK (ekstra dage kan tilkøbes for 300,- per dag)

Desuden vil vi hver aften kunne opleve underholdning i topklasse med blandt andet:







Flamenco show
Spansk Ballet
Dansepiger
Trylleshow
Levende musik med dans

På hotellet vil der være gratis Wifi, Nordic Walk med instruktør, og vandgymnastik med instruktør.
Turen arrangeres i samarbejde med VivaService & Co A/S, som er teknisk rejseudbyder og med
rejsegarantinummer 1243 i Rejsegarantifonden og CVR-nr. 21204331.
Såfremt turen må aflyses, evt. ved for få tilmeldte får du naturligvis alle pengene retur.
Ret til ændringer forbeholdes. Yderligere oplysninger ved Nancy på mobil 2924 3230.
Med de bedste hilsner
Nancy

