Spanje - Pineda de Mar

ALL INCLUSIVE
met toeslag:
Vol-pension: met huiswijn
(witte, rode, rosé), sangria,
frisdranken, lokale bieren en
water bij lunch en avondmaal
Onbeperkte snacks:
10.00-18.00 uur: Hamburgers,
hot-dogs, pizza, frieten, salades, sandwiches en cake

Pineda de Mar bevindt zich op een 20-tal km ten zuiden van Lloret de Mar en beschikt
over een breed en rustig zandstrand, veel natuur en enkele gezellige winkeltjes en
terrasjes. Vanuit Pineda de Mar kan u een prachtige dagtocht maken door de nabij
gelegen ‘Sierra del Montseny’. Andere excursiemogelijkheden zijn o.a. Barcelona,
Montserrat, Tordera… Pineda de Mar is de plek bij uitstek voor een ontspannende,
zonovergoten strandvakantie in een prachtig decor!

HOTEL GOLDEN TAURUS AQUAPARK RESORT 4*
Ligging
Rustig gelegen op 100 m van het strand
en op ca. 15 minuten wandelen van het
centrum van Pineda de Mar.
Maaltijden
Internationale keuken. Maaltijden in
buffetvorm met voortreffelijke en met zorg
bereide gerechten. Voor de kinderen is er
een kinderbuffet.
Formule all-in mits toeslag
(zie prijstabel en kader)!
Kamers
Comfortabele kamers met bad/
handdouche, toilet, haardroger, telefoon,
satelliet-TV, koelkast, safe (huur) en balkon.
Airconditioning van 01/06 tot 30/09. Gratis
kinderbedje (op aanvraag).

Beoordeling
Dit resort biedt ontelbare diensten voor
een zorgeloze familievakantie. Ook de
allerkleinsten zijn hier zéér welkom.
De hotelketen Golden Hotels heeft zich
aangepast aan de smaak en de behoeften
van de gasten.
Accommodatie
Mooie receptie, salon met bar, ruimte
met satelliet-TV, airconditioning in de
gemeenschappelijke ruimtes en in de
kamers. 2 prachtige zwembaden met
gratis ligstoelen, handdoekenservice
(ca. € 1/handdoek + ca. € 10 waarborg),
kinderplonsbad, Aquapark (open van 14/05
tot 25/09), poolbar, overdekt zwembad,
jacuzzi. Miniclub voor kinderen van 4 tot 12
jaar. Gratis WiFi in de gemeenschappelijke
ruimtes. Mits betaling: tafeltennis en
petanque. Tijdens het hoogseizoen is er een
leuk animatieprogramma voor jong en oud.

Dranken en ijsjes aan de bar
(self-service): 09.00-23.30 uur:
Sangria, frisdranken, water, warme dranken, lokale
bieren, alcoholische dranken
(gin, wodka, whiskey, brandy,
Vermouth, cocktails en ijsjes =
geen schepijs (raadpleeg all-in
kaart hotel)
Animatie: overdag en ’s
avonds (volgens tijdschema
en beschikbaarheid)
Sporten: gebruik van buitenen binnenzwembad, jacuzzi
en sportterreinen (volgens tijdschema en beschikbaarheid

Logies
• 11A: standaard tweepersoonskamer voor
alleengebruik met balkon
& 11zz(op aanvraag): met zwembadzicht
• 22A: standaard tweepersoonskamer
& 22zz: met zwembadzicht
• 33A: standaard tweepersoonskamer met
1 bijzetbed voor max. 3 volw.
& 33zz: met zwembadzicht
• 45A: familiekamer 4-5 pers.: 2 aparte
kamers met een tussendeur en 1 ingang (1
dubbel bed en 3 aparte bedden), 2 aparte
badkamers, 2 TV’s, balkon en zwembad/
zeezicht.

PENDELREIZEN NAAR PINEDA DE MAR
10 dagen / 7 nachten HOTEL GOLDEN TAURUS AQUAPARK RESORT 4*
DIVERSE AFREIZEN op vrijdagnamiddag vanaf 9 april 2022 tot 30 september 2022
Ook mogelijk als 17-daagse (14 nachten).
IDEAAL VOOR FAMILIES!

Prijs half pension: vanaf 530 € per persoon in een tweepersoonskamer
Exacte prijzen op aanvraag te bekomen.
ALL-INCLUSIVE mogelijk als optie, vraag naar onze prijzen.
Inbegrepen:
Vervoer per luxe autocar, 7x ontbijtbuffet en 7x diner (buffet).
Niet inbegrepen:
•
•
•

Verzekeringspremie: op aanvraag te bekomen
Tafeldranken
Persoonlijke uitgaven

EXTRA SERVICE: Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of gratis gebruik van de
Scheldevallei-parking.
ER ZIJN NOG ANDERE HOTELS MOGELIJK, vraag naar ons compleet aanbod.

Reserveren kan telefonisch: 055 31 12 40
Per mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor na afspraak.
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