
p.p. 

vanaf 

€ 1370 Gran Canaria 

Zondag 17 maart tot zondag 24 maart 2019 | 8 dagen 

• Exclusieve groepsreis voor  
   Alleenreizenden 50 plus 
• All-Inclusive vakantie  
• Ruime juniorsuites met zeezicht  
• Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche  

Gran Canaria, een vulkanisch eiland met een schitterend en gevarieerd  
landschap. Ideaal voor zonnebaders, fietsers, wandelaars en watersportliefheb-
bers. Ter plaatse kunt u genieten van zon, zee, strand of kunt u samen met onze 
reisleiding kiezen uit verschillende excursiemogelijkheden zoals:  

- Puerto de Mogán: ook wel gekend als het ‘kleine Venetië’. In dit charmant vis-
sersdorp kunt u wandelen langs leuke grachtjes, over kleine bruggetjes en door 
bebloemde steegjes. Markt op vrijdag. Puerto de Mogan is gemakkelijk bereikbaar 
met het openbaar vervoer. 

- Fagata vallei: één van die plekken waar Moeder Natuur zich helemaal te buiten 
is gegaan. De leukste manier om het hier te verkennen is met een  
jeep– en kamelensafari.  

- Zuid-Gran Canaria: witgekalkte bergdorpen, vulkanische kraters en oeroude 
landschappen zijn slechts een paar van de achtergronddecors tijdens deze exclu-
sieve tour door het zuiden van Gran Canaria.  

Hotel: Suite Princess **** te Playa Taurito  
In dit mooie viersterrenhotel komt u helemaal tot rust en verblijft u standaard in 
een juniorsuite. Gebouwd tegen een heuvel geniet het bovendien een schitteren-
de ligging aan een beschutte baai met een mooi zandstrandje en langs de kleine 
promenade met winkeltjes en bars. Het hotel staat ook zeer bekend omwille van 
zijn zeer verzorgde en lekkere buffetten. Wenst u te verblijven in een vernieuwde 
juniorsuite, boek dan zeker de single deluxe.  
 

 

Single standaard € 1400 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Be-
houdens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verho-
ging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toe-
ristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv 
klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma wor-
den aangepast. 

 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug  
- Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche 
- Verblijf in Suite Princess **** op basis van all-inclusive 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
 
Niet inbegrepen:     
- Reis– en annulatie verzekering   Formaliteiten:  
- Persoonlijke uitgaven     Geldige identiteitskaart 
- Eventuele uitstappen        
- Transfer vanuit Lochristi naar Zaventem: €40 p.p.        
 

€ 1530 Single deluxe 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 30 per persoon 

BOEK VÓÓR 01/07/2018: 


