GRAN CANARIA, PUERTO RICO 2 VECKOR
12-26.2 2020 MED FLYG FRÅN VASA
Onsd. 12.2

kl. 09.20
kl. 13.40

Charterflyget avgår från Vasa. Flygtid 6 timmar och 20 min.
Ankomst Las Palmas. Bussresan till Puerto Rico tar ca 45 min.
REVOLI PLAYA TTTT
Fräsch klassiker med bästa läget i Puerto Rico
Till strand 750 m, Till centrum 700 m
Hotellet ligger på solsidan i nedre delen av Puerto Ricodalen med bra läge mellan
centrum och stranden. Här ska du bo om du inte vill gå i trappor. Anläggningen har
restaurang, bar och poolbar, samt uppvärmd pool(23 C) och gott om solsängar.
Inkvartering i bekväma tvårumslägenheter för 2 personer (40 m2). Alla lägenheter
har pentry med kaffebryggare, brödrost, satellit-TV, telefon samt dusch och wc. WiFi
i rummen och allmänna utrymmen utan kostnad. Städning 5 dagar /vecka. Revoli
Playa är byggt 1982 och renoverat 2011. Hotellet har 7 våningar. Modern snabb hiss
finns. Kassafack kan hyras på hotellet.
PUNTA DEL REY,
RENOVERADE SUPERIORLÄGENHETER TTT
Toppenläge, alla lägenheter har havsutsikt!
Till strand 400 m, till centrum ca 1 km, lokal shopping 400 m(Passarella)
På lägenhetshotellet Punta del Rey bor du rakt ovanför stranden i Puerto Rico.
Läget är absolut på topp, enligt många det bästa i Puerto Rico.
Från Punta del Rey promenerar du över bron, tar trapporna och är nästan direkt
nere vid stranden, restauranger och affärer.
Inkvartering i enrumslägenheter med kombinerat sovrum och vardagsrum (28 m2)
för 2 personer. Lägenheterna har kokskåp, kylskåp, kaffekokare, brödrost, bad/dusch
och wc, platt-TV med satellitkanaler samt balkong med havsutsikt.
Våra lägenheter i superiorklass är med renoverade badrum och kök samt belysning
och nya textilier och ligger i huvudbyggnadens övre våningar eller i annex renoverat
2019.
Hotellet är byggt 1986 och renoverat 2016/2019 och har 5 våningar. Hiss finns.
Anläggningen har restaurang, bar, solterrass och uppvärmd pool. Minimarket finns.
Kassafack i lägenheten och WiFi i allmänna utrymmen mot avgift.

Onsd. 26.2

kl. 14.40
kl. 23.00

Charterflyget avgår från Las Palmas. Flygtid 6 timmar och 20 min.
Ankomst till Vasa

Pris:

Revoli Playa del i tvårumslägenhet med poolutsikt 1655,-/pers.
Revoli Playa del i tvårumslägenhet med begränsad havsutsikt 1690,-/pers.
Punta del Rey del i superior lägenhet med havsutsikt 1365,-/pers.

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Las Palmas-Vasa
-Måltid på flyget
-Transfer till och från hotellen
-Övernattning 14 nätter i lägenhet med kokmöjligheter
-Bagage
-Svensk information från resebyrån inför resan

Tillkommer:

Frukost eller halvpension på hotellen, priser fås från resebyrån.

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

