GRAN CANARIA, PUERTO RICO 7-21.2 2019
2 VECKOR, FLYG FRÅN VASA
Torsd. 7.2

kl. 17.20
kl. 21.45

Charterflyget avgår från Vasa. Flygtid 6 timmar, 25 min.
Ankomst till Las Palmas. Busstransfer till Puerto Rico ca 45 min.

RIO PIEDRAS VVVV
Endast 125 m till stranden i Puerto Rico, ca 600 m till centrum
Omtyckt lägenhetshotell med utmärkt läge nära strand och centrum. Från hotellets
rymliga takterrass, där också den uppvärmda poolen ligger, har man en härlig utsikt över
strand och hav. Vi bor i rymliga tvårumslägenheter med sovrum och vardagsrum(4045m2). Lägenheterna har förutom TV med satellitkanaler pentry med enkel
köksutrustning, kylskåp, plattor, mikro, ugn, brödrost, vattenkokare och kaffebryggare. I
badrummet finns badkar med dusch och wc samt hårtork. Hotellet är byggt 1978 och
senast renoverat 2015. Restaurang finns vid terrassen(annan ägare).
10 våningar, hiss finns till våning 7. Trappor och nivåskillnader inom hotellet.
Kassafack mot avgift. Trafiken är störande för vissa lägenheter. WiFi ingår.

LOS MOCANES VVV+
Till strand ca 1 km längs vägen(närmare via trappor), till centrum ca 600 m
Litet privatägt lägenhetskomplex där du bor i lugnt område men ändå mycket centralt på
solsidan av Puerto Rico((rakt ovanför Revoli Playa)
Hotellet har uppvärmd pool och jacuzzi, ingen egen restaurang(de finns på nära avstånd.)
Fräscha tvårums lägenheter (28m2) med sovrum och vardagsrum som alla renoverats
under 2016. Lägenheterna har balkong med matplats, pentry med enkel köksutrustning,
kokplattor, kylskåp med frysfack, mikro, brödrost, vattenkokare och kaffebryggare. Alla
lägenheter har dusch och wc samt hårtork. WiFi ingår på hela hotellet.Vi har bokat rum i
övre våningarna(3-6) som har utsikt över dalen. Hiss finns.

SERVATUR MONTEBELLO VVV+
Till Puerto Rico stranden drygt 1 km(närmare via trappor), centrum 500 m
Montebello är ett av Tjäreborgs mest populära hotell i Puerto Rico. Hotellet är byggt i
sluttningen på den soliga sidan av dalen. Från Montebello är det bara en kort promenad
till shopping och strand. Högst upp ligger receptionen och på våning 5 ligger en trevlig
solterrass med uppvärmd pool(25 grader) samt solstolar och poolbar. I samma byggnad
finns restaurang och minimarket. Möjlighet att boka till frukost. Hotellets gäster kan gå
ut också i nedre delen av hotellet, därför är det bra att ha lägenheten i nedre delen av
anläggningen. (Det blir då närmare att komma ut på gatan och vidare till strand eller
centrum. Trevliga, ljusa lägenheter för 2 pers. med balkong eller terrass. Några har
begränsad havsutsikt. Finns både förmånligare ettor med kombinerat sov- och
vardagsrum (22 m2) eller större lägenheterna med skilt sovrum och vardagsrum(38 m2)
Alla lägenheter har kokvrå med kokplattor, enkel köksutrustning, kylskåp med frysfack,
mikrovågsugn, brödrost, vattenkokare, kaffebryggare och TV med lokala
kanaler(satellitkanaler mot tillägg) samt dusch och wc. Hårtork och poolhandduk kan
hyras. Kassafack i receptionen mot avgift. WiFi på hela hotellet ingår. Hotellet är byggt
1985 och renoverat 2005, har 113 lägenheter i 9 våningar. Hiss finns. Trappor och
nivåskillnader inom hotellet och i närområdet. Turistområde med lokal trafik som kan
verka störande.
Torsd. 21.2

kl. 07.30
kl. 15.45

Charterflyget avgår från Las Palmas. Flygtid 6 timmar, 15 min.
Ankomst Vasa

Pris:

Rio Piedras del i tvårums lägenhet med terrass eller balkong 1765,-/pers.
Los Mocanes del i tvårums lägenhet med utsikt 1300,-/pers.
Montebello etta begr. havsuts. 1310,- tvåa begr. havsuts. fr. 1500,-

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Las-Palmas-Vasa
-Måltid på flyget t/r
-Transfer från flyget till hotellet och tillbaka
-Övernattning 14 nätter i lägenhet
-Bagage
-Svensk information från resebyrån inför resan

Resebyrå LINDA TOURS Tel: 06-2243350 www.lindatours.com

