MALLORCA 7-14.6 2019 ALCUDIA FRÅN VASA
VI BOR VID EN AV MEDELHAVETS FINASTE STRÄNDER, HOTELL
MED UPPVÄRMD POOL OCH MASSOR AV AKTIVITETER
Fred. 7.6

kl. 09.45
kl. 13.00

Charterflyget avgår från Vasa. Flygtid 4 timmar och 15 minuter.
Ankomst Palma. Busstransfer till Alcudia ca 45 min .
SUNWING ALCUDIA BEACH VVVV+
Till strand 0-100 m, Närmaste centrum ca 1km (Alcudia marina)
På Sunwing hittar man allt man behöver för en lyckad semester. Det mesta finns
inom räckhåll, aktiviteter, underhållning, den milslånga vita sandstranden och 5
pooler att välja mellan. Minimarket finns på området. Hotellet ligger på
promenadavstånd till marinan i Alcudia med shopping, nöjen och restauranger.
Enrumslägenhet med kombinerat sovrum och vardagsrum (23m2)
Tvårummare med sovrum och vardagsrum för 2 pers. (max 4 pers.) (28m2)
Lägenheterna har pentry med kylskåp och kokplattor, dusch och wc, TV samt
balkong, några lägenheter med havsutsikt
Lägenheterna har vattenkokare, kaffebryggare, mikrovågsugn, brödrost och hårtork.
De flesta av våra lägenheter ligger i huvudbyggnaden Nuevas Palmeras som har 179
lägenheter i 7 våningar, hiss finns.
Några lägenheter i Magdalena sidobyggnaden. 3 våningar, ingen hiss.
Värdefack finns att hyras. Gratis pool- och strandhandukar. Städning 5 dagar i
veckan. WiFi ingår. Läkarservice (mot avgift) 5 dagar i veckan.
Spa avdelning med gym och jacuzzi.
Kring alla pooler finns parasoll, solstolar och badhanddukar att tillgå,
av de fem poolerna på området är en vuxenpool och babypoolen uppvärmd
Restauranger: La Tasca bufférestaurang, Fino Restaurant & Grill, Lime bar.
Fitness center erbjuder varierande träningsutbud för alla smaker.
Dagliga träningspass ledda av utbildade SATS ELIXIA instruktörer.
Vill du träna utomhus så finns volleyboll och andra aktiviteter som ex golf.
I omgivningarna finns flera bra löp- och vandringsrundor
Känner du för att bekanta dej närmare med ön så tag en tur med Vingresors guidade
turer, som bokas vid servicedisken.

Fred. 14.6

kl. 12.10
kl. 17.15

Charterflyget avgår från Palma. Flygtid 4 timmar och 5 min.
Ankomst Vasa

Mot tillägg:

Frukost eller all inclusive (barn under 12 år äter gratis)

Pris:

Enrumslägenhet med balkong och havsutsikt 1225,Enrumslägenhet mot omgivningarna 1125,Tvårumsläg. i sidobyggnad 1040,Bra barnpriser – kontakta resebyrån för familjepris

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Palma-Vasa
-Måltid på flyget t/r
-Transfer från flygplatsen till hotellet och tillbaka
-Övernattning 7 nätter i lägenhet
-Servicedisk på hotellet
-Svensk information från resebyrån inför resan

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

