
 

Ferierejse for singler til  
Den Spanske Guldkyst – lidt syd for Barcelona 
Costa del Dorada -  15. - 22. maj 2016 
Bemærk – nu også med golfpakke! 

  
 
Praktiske oplysninger om turen til Hotel Estival Park i La Pineda 
 
BETALING: 
Pris for ferierejsen er  5.495,- kr. i delt dobbeltværelse + ca. 6,- EU i turistskat som opkræves ved ankomst til hotellet. 

Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med.  
Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny værelseskammeret eller der opkræves enkeltværelsestillæg. 

 
Prisen er excl. udflugter, drikkepenge - forsikringer samt mad- og drikkevarer uden for hotellets område. 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr. 
 
Turen omfatter: 
 

 Fly fra Ålborg, Billund eller Kastrup til Barcelona lufthavn i Spanien t/r 
 Transfer med dansk guide fra Barcelona lufthavn til hotellet t/r - Ca. 1 time i transport 
 7 overnatninger på det 4-stjernede Hotel Estival Park**** 
 All. Inclusive - morgenbuffet, frokostbuffet, aftenbuffet og drikkevarer 
 Køleskab på værelset 
 Professionel dansk guideservice 
 Velkomstmøde og rundvisning fra Viva Service Guide  
 På hotellet vil der være gratis Wifi 
 Underholdning: Flamenco show, Spansk ballet, Dansepiger, Trylleshow, Levende musik med dans 

 
Tilkøb – enkeltværelse, SPA-pakke, pool-udsigt, golfpakke – se skema med yderligere oplysninger 
 
VIGTIGT BEMÆRK:  
Du kan kun deltage, hvis du har tegnet rejseforsikring samt har det blå EU-sygesikringskort. 
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes inden du indbetaler depositum.   
Ring gerne og forhør nærmere om forsikring. Gauda og Europæiske Rejseforsikring kan anbefales. 
 

1. rate depositum  2.500,- er forfalden til betaling senest 1. februar 2016  
(hvis du vil være sikker på en plads, skal du nok ikke vente med din betaling, idet vi kun har et begrænset antal værelser til rådighed) 
 

Betaling til Ringkøbing Landbobank          Ring og forhør nærmere 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr. og pool-udsigt per værelse 300,- kr. indbetales sammen med 1. rate. 
 
Restbeløb 2.995,- indbetales senest  1. april 2016 
Eventuelle tilkøb af SPA-pakke 300,00 og golfpakke 2.195,- betales sammen med restbeløbet. 
 
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate skal indbetales, 
tilbagebetales der ikke indbetalt depositum og tillæg for enkeltværelse samt for pool-udsigt 
Ved framelding efter 1. februar 2016 må du påregne, at der ikke kan ske refusion.  
 
Detaljer om flyafgang, mødetidspunkt i lufthavn og bagageregler vil senere blive fremsendt. 
Du vil også modtage info om området, som der i øvrigt også kan findes på Internettet. 
 
Se i øvrigt  www.frichrejser.dk   -   Yderligere oplysninger ring på 29 24 32 30 til Nancy 
Mail: frich@frich.nu 
 
Teknisk rejsearrangør VivaService & Co A/S, med rejsegarantinummer 1243 i Rejsegarantifonden og CVR-nr. 21204331. 

 
De bedste hilsner  
Nancy   

http://www.danmarkguide.dk/clipart-sol-sole-solskin-smile-glaede-varme-tegninger.208.0.html

