v.a.

€ 995

/pers.

Begeleide vliegvakantie:

8 dagen Tenerife

Half pension
ter plaatse bijgestaan door Marc Morgan
4*-hotel Inclusief muzikaal optreden Marc Morgan
Zat. 29 september t/m zat. 06 oktober 2018
Tenerife, het eiland van de eeuwige lente, biedt op een fascinerende wijze een
afwisseling tussen een prachtig klimaat en uitzonderlijk natuurschoon. De
Teide, de mythische Witte Berg, vormt op een unieke manier de scheiding
tussen Noord en Zuid. Het groene noorden getypeerd door dichtbegroeide
bergen en uitgebreide bananenplanten waartegenover het zuiden gekend is
voor zijn zonovergoten boulevards met wuivende palmbomen en zijn
toeristische bedrijvigheid. Laat u meedrijven op de warme zonnestralen van
het Eiland van de Eeuwige Lente en geniet van al de schoonheid dat Tenerife
u te bieden heeft.

De Scheldevallei begeleider wordt ter plaatse bijgestaan door Marc
Morgan en op de voorlaatste avond van ons verblijf genieten we samen van een muzikaal optreden van
Marc Morgan in Westhaven Bay.
Dag 1: zaterdag 29 september 2018
Autocartransfert vanaf Eine (Oudenaarde) naar de luchthaven van Zaventem.
Vlucht Brussel-Tenerife, transfert ter plaatse naar Hotel H10 Costa Adeje Palace***.
Avondmaal en overnachting.
Dag 2 tot dag 7: zondag 30 september 2018 tot vrijdag 05 oktober 2018

U bent vrij om uw vakantie naar eigen keuze in te vullen.

Genieten van het strand, het zwembad, de omgeving of u kan ook ter plaatse inschrijven op
facultatieve uitstappen zoals:
- een fietstochtje met een e-bike
- Nationaal Park van de Teide: een tocht naar het midden van het eiland doorheen lavavelden
met prachtige vulkanische gesteenten en de Pica de Teide
- eilandrondrit: alle trekpleisters in een dag, u ontdekt zowel het vruchtbare noorden als het
woestijnachtige zuiden
- Katamarantochten op zoek naar dolfijnen en walvissen
- Masca: een wandeling door een onherbergzame kloof
- ...
Opmerking: aanbod van excursies kan afwijken van het hierboven voorgestelde.
Dag 8: zaterdag 06 oktober 2018
Na het ontbijt retourvlucht naar Brussel waar de autocar ons opwacht en ons terug naar Eine brengt.
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ONS HOTEL: Hotel H10 Costa Adeje Palace ****

Dit klassehotel in Costa Adeje is heerlijk gelegen aan de boulevard en het strand La Enramada. Op ca.
5 km bevindt zich het centrale gedeelte van Playa de las Americas. Vanuit het hotel is er meerdere
malen per dag een gratis shuttleservice naar Playa de las Americas.
H10 Costa Adeje Palace beschikt over een tuin, 3 grote zwembaden en een zonneterras met ligbedden,
parasols en handdoeken (borg). Diverse bars. Daarnaast kun je tegen betaling gebruik maken van het
'Despacio SPA center'.
De kamers met parketvloer beschikken over een balkon, lateraal zeezicht, airconditioning, gratis wifi,
TV, badkamer voorzien van bad/douche, WC, haardroger.
Maaltijden op basis van half pension: ontbijt en avondmaal in buffetvorm.
Afstand tot de luchthaven: +/- 27 km.
INBEGREPEN:

•
•
•
•

transfert van en naar de luchthaven zowel in België als in Tenerife
vlucht heen en terug in economy klasse
7 overnachtingen op basis van half pension
Scheldevallei begeleiding vanaf Eine tot Eine

•

basisannulatieverzekering tot 625 euro/persoon (-50 euro/pers. éénmalige franchise in geval
van annulatie), meer info: https://www.thomascook.be/reisverzekeringen.aspx
huidige luchthaventaksen en BTW
23kg ruimbagage +12kg handbagage per persoon bij vluchten met Brussels Airlines

• Ter plaatse wordt de begeleider bijgestaan door Marc Morgan
• Muzikaal optreden van Marc Morgan & dansavond in Westhaven Bay
•
•

NIET INBEGREPEN
• toeslag éénpersoonskamer: 245 euro/persoon
• toeslag all inclusive (volledige beschrijving op aanvraag te bekomen): 245 euro/persoon
• bijkomende annulatie- en/of bijstandsverzekering
• niet vermelde maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven
• maaltijden/drank tijdens de vluchten
• facultatieve excursies, inkomgelden
• eventuele toeristenbelasting ter plaatse te betalen
FORMALITEITEN/REISDOCUMENTEN
• Reisdocumenten: voor reizigers met de Belgische nationaliteit volstaat de identiteitskaart (min. 3
maand na retour geldig).
Opgelet: ook kinderen en baby’s moeten een identiteitskaart met foto hebben. Een wit kaartje
volstaat dus niet.
Voor elke minderjarige die niet begeleid is door de ouders moet je een gewettigde volmacht tonen
(te verkrijgen bij het gemeentebestuur). De Spaanse overheid is streng en deinst er niet voor terug
om kinderen zonder geldig identiteitsbewijs terug te sturen (eventuele extra kosten zijn voor jou).
Reizigers met een andere nationaliteit moeten tijdig navragen welke documenten ze nodig hebben
(bij hun ambassade).
Meer info: www.diplomatie.be.
• U ontvangt de nodige reisdocumenten ten laatste 1 week voor afreis
i.s.m Thomas Cook
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV – Aglaia Travels • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine
Tel. 055 31 12 40 – Tel. 055 31 85 68 • info@scheldevallei.be – info@aglaiatravels.be
A1831
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