
 

Vi bor på det 
dejlige 
HOTEL 

Isla Bonita 3+ 
med All Incl. 

Ferierejse for singler til 
Tenerife – i feriebyen Costa Adeje 

2. – 9. februar 2020 
 

Charterferie for dig som gerne vil rejse og opleve sammen med andre! 
Tenerife – den største af de Kanariske øer – et populært vinterrejsemål 

 

 
Isla Bonita er et særdeles populært familiehotel med skøn beliggenhed i Costa Adeje - tæt på 
strandpromenade og shopping muligheder. Hotellet byder på to dejlige swimmingpools og herlige 
solterrasser. Hyggelig pool/snackbar, hvor de inkluderede drikkevarer nydes i løbet af dagen samt bar 
med live-musik og underholdning. Der findes fitnessfaciliteter og der er få minutters gang til områdets 
flotte sandstrand Playa Fañabe Beach. Gratis udlån af poolhåndklæder mod depositum. 

 
 

• Inkluderet i prisen: 
 

• Fly fra Billund Lufthavn til Tenerife t/r  
• Transfer t/r Lufthavn ca. 20 km fra hotellet 
• 20 kg. bagage + 5 kg håndbagage 
• 7 nætter på Hotel Isla Bonita 3+ 
• All. Inclusive   
• Professionel dansk guideservice 
• WiFi, i visse områder på hotellet 

• Velkomstmøde 
• Forskelligt underholdning på hotellet 
• Fri parkering Billund Lufthavn 

 
BILL afg.   08.55  -  ank. 13.50 

Tenerife afg. 14.20 -  ank.  20.20 
 
 
Du vil inden afrejse, modtage yderligere 
info om turen samt mødetid i lufthavn osv. 

BETALING: 
Pris for rejsen 6.995- kr. i delt dobbeltværelse, indrettet 
med opholdsrum med sovesofa og separat soveværelse 
med 2 sovepladser.  
Superior dobbeltværelser er større. Indrettet med to rum 
til merpris på 600,- per værelse. 
Alle værelser med balkon eller terrasse. 
Ved 3 eller 4 på et værelse ring og forhør nærmere. 
 

Prisen er excl. udflugter og forsikringer.  
Enkeltværelsestillæg 1.500,- kr. for de første 5 stk. 
Enkeltværelsestillæg 1.950,- kr. 5 stk. 
 
Tilkøb 
Flymad 200,- og enkeltværelsestillæg samt tillæg for 
superior værelser betales sammen med depositum. 
 
Depositum 2.500,- betales senest 15. november 2019.  
Restbeløb 4.495,- betales 5. januar 2020 
Ringkøbing Landbobank  
Reg. Nr. 7670 konto  000 72 300 76 
 
Bemærk: det er kun dette kontonummer du kan anvende til rejsen. 
 

 
VIGTIGT BEMÆRK:  
Du kan kun deltage, hvis du har tegnet rejseforsikring samt har det blå EU-sygesikringskort. 
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes før betaling af depositum. Så er du sikret, hvis du skulle blive syg inden afrejse. 

 
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate-restbeløbet skal indbetales, 
tilbagebetales der ikke indbetalt depositum og tilkøb. Framelding fra 6. januar 2020 – 15. januar 2020 giver tilbagebetaling på 
1.000,- kr. Efter 15. januar 2020 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 værelseskammerat eller 
der opkræves enkeltværelsestillæg. Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. Miljøafgift opkræves ved ankomst mellem 0,5 – 6 € pr. nat pr. værelse. 

 
Turen arrangeres i samarbejde med Primo Tours, som er teknisk rejseudbyder og med 
rejsegarantinumret 2187 i Rejsegarantifonden og med CVR-nr. 32479081.  
Specifikationer og øvrige rejsebestemmelser findes på www.primotours.dk  
 
Se i øvrigt  www.frichrejser.dk   -   Yderligere oplysninger ring på (+ 45)   29 24 32 30 til Nancy 
 
Med venlige efterårshilsner Nancy   

http://www.primotours.dk/
http://www.frichrejser.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=kuffert&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4K9Y3UkfaOqYhM&tbnid=oCOokXhmiyT68M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vintagedelux.dk/retro-weekend-taske-kuffert.html&ei=sduOU-LiDdKCyQOZ54GQCw&bvm=bv.68235269,d.bGQ&psig=AFQjCNHEwujEEQtMLByzqffQy06NR6uU0Q&ust=1401957660137538

