In deze prijzen zijn inbegrepen:
 Vervoer per luxe viersterrenautocar (Herman &
Vandamme), voorzien van bar, toilet, DVD en
airco
 Royal Class seatings
 5x overnachting in Hotel Stella & Spa ***+ in
Pineda de Mar in een dubbele kamer met bad/
douche, toilet
 5x ontbijtbuffet
 5x lunchbuffet (incl. water & wijn)
 5x dinerbuffet (incl. water & wijn)
 Alle verblijftaksen
 Welkomstdrink met de hostess
 Reis– en annulatieverzekering

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
 Alle maaltijden en dranken (die niet beschreven
staan bij inclusief).
 Toegangsgelden en/of uitstappen
 De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een
uiting van uw appreciatie en waardering.

VOOR RESERVATIES

EN INFO:

Stadsradio Halle
Bergensesteenweg 94
1500 Halle
Telefoon : 02/361.36.36
GSM: 0494 / 22.00.16 (Gino)
E-mail: andre@stadsradio.be
gino@stadsradio.be

Pineda de Mar

Van 6 april tot 13 april 2013

met Stadsradio Halle !

Pineda de Mar

Programma

Prijs

Een schilderachtig stadje, langs een gouden
strand. Het is een oase van rust maar
verveling is er uit den boze met de ontelbare
winkeltjes, vele restaurantjes, knusse terrasjes, ... Pineda de Mar is tevens een ideaal
vertrekpunt voor de meest avontuurlijke
uitstappen !

We vertrekken zaterdag 6 april om 15u
(ophaal– en stopplaatsen worden later nog
meegedeeld !) en komen zondagmorgen, omstreeks 08u, op onze vakantiestemming aan.
Op vrijdag 12 april vertrekken wij om 16u
richting België en komen op zaterdagmorgen
omstreeks 10u aan.

Volwassene:

Hotel Stella & Spa

+

Dit kindvriendelijke hotel heeft een ideale
ligging, het ligt op 5 minuutjes wandelen van
het stadscentrum en het strand. Hotel Stella
& Spa beschikt over een receptie, een ruime
bar, salon, 2 liften, airco, zonneterras, zwembad, speelruimte, disco, tuin en restaurant
met buffet.
Voor de kinderen is er een kinderbad, een
speeltuin en een animatieclub. Men heeft ook
een volledig nieuw verwarmd binnenzwembad*, jacuzzi*, sauna*, stoomsauna*, SPA* en
fitness* (*mits supplement)
De kamers beschikken over een volledig
ingerichte badkamer, balkon, telefoon en kluis
(te huur) en airco!

Vol Pension : 290 euro p.p.
All-Inclusive : 350 euro p.p.
Supplement 1 persoonskamer: 60 euro
Kinderen: *
Vol Pension : 220 euro p.p.
All-Inclusive : 280 euro p.p.
* van 2 tot 11 jaar, in een kamer van 2
volwassenen

Animatie door Stadsradio Halle
Elke avond zorgt het team van Stadsradio
Halle voor de nodige animatie, ondermeer
met optredens van zanger Bart, bekend
van ’De vissers uit San Juan’ en ‘Bye Bye Belinda’, de charmezanger Luc Jones en
Nicky Jones, bekend van onder andere
‘Zwevend geluk’ en ‘Meisjes zoals jij’ !
Maar ook een live-uitzending met kans om
de groetjes te doen aan vrienden en familie
in België !

Reservatie is enkel geldig na betaling voorschot.
Dit voorschot bedraagt 100 euro per persoon en
dient op volgend rekeningnummer te worden
gestort: BE05-0016-8030-9475.
Het resterend saldo dient te worden betaald
voor 1 maart 2013.

Voor meer info en reservatie :
Stadsradio Halle
Bergensesteenweg 94
1500 Halle
Telefoon : 02/361.36.36
GSM: 0494 / 22.00.16 (Gino)
E-mail: andre@stadsradio.be
gino@stadsradio.be

