Ferierejse for singler - det Kanariske Ø-hav 29. januar – 5. februar 2018
Costa Calma på Fuerteventura - Hotel Costa Calma Beach 4* m/All Incl.

Det er nu lykkedes, at skaffe pladser på det 4* Hotel Costa Calma Beach lige ud til en af de 152 hvide sandstrande som findes på øen. Vi kan nyde
det finkornede sand og det krystalklare vand på Pajara stranden. Stranden er så lang, at vi uden problemer altid kan finde vort eget lille sted.
Hotellet har desuden tre swimmingpools og masser af solstole.
Fuerteventura har meget at byde på – øen er blandt andet kendt for sin skønne natur. Man kan besøge nogle af øens autentiske landsbyer og kom
tæt på det lokale liv. Vi kan også tag et smut til søløve-øen, Lobos eller naboen Lanzarote. I Oasis Park kan opleves søløver og rovfugleshows.

Praktiske oplysninger om turen til Hotel Costa Calma.
BETALING:
Pris for ferierejsen er 6.798,- kr. i delt dobbeltværelse.
Prisen er excl. udflugter, drikkepenge – forsikringer, og turistskat ca. 6 EU.

Turen omfatter:









Fly fra Billund, Ålborg og Kastrup til lufthavnen på Fuerteventura t/r
Transfer med guide fra lufthavnen til hotellet t/r.
7 overnatninger på det 4-stjernede Hotel Costa Calma****
All. Inclusive - morgenbuffet, frokostbuffet, aftenbuffet og drikkevarer
Køleskab på værelset
Professionel dansk guideservice og Velkomstmøde
På hotellet vil der være gratis Wifi
Underholdning





Tilkøb
Enkeltværelse 1.200,- kr.
Fly-mad t/r. 200,- kr.
Skrå havudsigt 400,- kr. per værelse

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.
Så er du sikret, hvis du bliver syg inden afrejse.
1. Rate depositum 2.500,- er forfalden til betaling senest 15. december 2017.
(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 7670 – 000 66 16 192
Enkeltværelsestillæg, fly-mad og udsigt indbetales sammen med 1. rate.
Restbeløb 4.298,- kr. indbetales senest 10. januar 2018
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate skal indbetales, tilbagebetales der ikke indbetalt depositum
samt tillæg for enkeltværelse, flymad og udsigt.
Framelding mellem 10. januar og 15. januar 2018 giver tilbage betaling på 1.000,-. Efter 15. januar 2018 kun tilbagebetaling efter aftale.
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. Rejsen kan ikke overdrages til tredje person.
Detaljer om flyafgang, mødetidspunkt i lufthavn og bagageregler vil senere blive fremsendt. Du vil også modtage info om området.
Turen arrangeres i samarbejde med Sun Tours A/S - Primera Travel A/S - som er teknisk rejseudbyder og med rejsegarantinumret 1242 i
Rejsegarantifonden og med CVR-nr. 21148180

Se i øvrigt www.frichrejser.dk - Yderligere oplysninger ring til Nancy på 29 24 32 30.
Mail: frich@frich.nu
De bedste hilsner
Nancy

