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 Vertrekdata  Aantal
dagen

Prijs 1ste pers.
Vol pension

03/04 – 09/04 – 16/04 – 23/04 – 30/04 – 03/05 – 
07/05 – 10/05 – 14/05 – 17/05 – 21/05 10 € 944,40

24/05 – 28/05 – 31/05 – 04/06 – 07/06 – 11/06 – 14/06 
– 18/06 – 21/06 – 25/06 –28/06 10 € 944,40

02/07 – 05/07 – 09/07 – 12/07 – 16/07 – 19/07 – 23/07 
– 23/07 10 € 1044,40  

26/07 – 30/07 – 02/08 – 06/08 – 13/08 – 20/08 10 € 1098,80

27/08 – 03/09 – 06/09 – 10/09 – 13/09 – 17/09 10 € 1064,40

20/09 10 € 1044,40

24/09 – 27/09 – 01/10 – 04/10 10 € 964,40

11/10 10 € 944,40

07/10 – 13/10 12 € 1444,40

16/10 – 18/10 12 € 1024,40

03/02 17 € 1298,80  

17/02 17 € 1384,40

03/03 17 € 1454,40

17/03 17 € 1644,40

31/03 – 14/04 – 28/04 – 05/05 – 12/05 – 19/05 – 26/05 
– 02/06 – 09/06 – 16/06 17 € 1544,40

30/06 17 € 1684,40

14/07 17 € 1744,40

28/07 – 11/08 17 € 1894,40

25/08 17 € 1784,40

01/09 – 08/09 17 € 1744,40 

15/09 17 € 1698,80

22/09 17 € 1598,80

29/09 17 € 1569,90

06/10 17 € 1544,40

13/10 17 € 1444,40

• Gelegen aan het strand, prachtig zeezicht

• Erg geliefd hotel onder onze klanten, weinig Engelse klanten

• Balkon kan volledig open of afgesloten worden

• Alle kamers ( geen singles) hebben zeezicht 

• Zeer goede buffetkeuken

Benikaktus ***
BENIDORM

• Geen All Inclusive mogelijk

• Steile helling naar het hotel

• Rustig hotel, minder kindvriendelijk

• Hotel is een beetje gedateerd

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 
Royal Class ................................................................................................................................... € 20
Single ...........................................................................................................................................- 25 %
3de volwassene in de kamer ** ........................................................................................- 55 %
Kind 0 – 1 jaar ** .................................................................................................................... - 80 %
1ste Kind 2 – 11 jaar ** .............................................................................................................- 75 %
1ste Kind 2 – 11 jaar ** juli & augustus ............................................................................- 70 %
2de Kind 2 – 11 jaar ** ............................................................................................................- 70 %

**In dezelfde kamer met 2 volwassenen

€ 1,00
 

VOOR DE

2DE PERSOON

Recommended Hotel

GRATIS
WATER &WIJN

BIJ DE WARME
 MAALTIJDEN BIJ

VERTREK OP 03/02 
– 17/02 – 03/03 – 

17/03/’21

BEACHBEACH

Benidorm
Benidorm, de bekendste badplaats aan de Costa Blanca. De stad 
heeft zich dankzij vele gunstige omstandigheden, ontwikkeld tot 
een van de belangrijkste toeristencentra van Zuid-Europa. Het is een 
sfeervolle plek met volgens de kenners de beste tapasbars van heel 
Spanje! Het zonovergoten zandstrand, het gezellige oude winkelcen-
trum, de schaduwrijke straatjes, het haventje, de charmante terras-
jes, … zorgen voor een onvergetelijke vakantie! 

Albir 
Albir is een rustige en moderne badplaats op 3 km van Altea & 8 km 
van Benidorm. Er zijn heel veel winkels, restaurants, hotels…   Het bre-
de strand met mooie palmen en uitzichten op de baai van Altea zijn 
schitterend. Ook de promenade is royaal beplant met palmbomen, ’s 
avonds staan hier talrijke muzikanten die sfeer geven aan je avond-
wandeling.   

Calpé
Calpe is een gezellige badplaats waar u kan genieten op één van de 
prachtige stranden. De badplaats heeft 5 km lange zandstranden en 
een mooie promenade. Calpe bevindt zich op 20 kilometer van Be-
nidorm. De badplaats is vooral bekend van de rots van Ifach, de 332 
meter hoge rots is van ver te zien. De ‘Penin d’Ifach’ ligt trouwens in 
een natuurpark, een paradijs voor wandelaars. U vindt er ook een le-
vendig stadscentrum met pittoreske straatjes, musea en pleinen.

ONTDEK NOG 
MEER HOTELS 

EN PROMO’S OP 
WWW.HERVAN.BE

COSTA BLANCA 
BENIDORM / ALBIR / CALPE

Spanje
10 / 17 DAGEN

PROGRAMMA 
DAG 1 Afreis vanuit onze centrale vertrekplaats in Menen om 10.00 

u. De reis gaat over Reims/Parijs, waar een halte is voor-
zien met mogelijkheid tot avondmaal (facultatief). ‘s Avonds 
heeft u een film aan boord van de autocar. Nachtrit over de 
Franse autosnelwegen richting Dijon – Lyon. 

 Vergeet uw Royal Class plaatsen niet te reserveren.

DAG 2 ‘s Morgens omstreeks 09.00u bereiken we de vakantie-
bestemming. (De kamers in het hotel zijn beschikbaar vanaf 
12.00u)

DAG 9/11/16 Na het ontbijt verlaten wij de kamers en vertrekken om-
streeks 10.30 u. richting Frankrijk. Er is een halte voorzien 
voor een middagmaal op Spaans grondgebied en avond-
maal op Frans grondgebied.

DAG 10/12/17 Ontbijt, aankomst in België omstreeks 10.30 u.

EXCURSIES
Te reserveren bij uw host(ess) ter plaatse

• Valencia

• Alicante

• Murcia

• Guadalest

• Elche

• Altea

• Natuurpark Terra Natura

• Aqualandia

• Jeepsafari

• Benidorm Palace 

• ...

Hostess
ter plaatse


