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€ 1450 Nieuwjaarsreis Benidorm 

Maandag 30 december 2019 tot maandag 6 januari 2020 | 8 dagen 

• Exclusief voor Alleenreizenden 50+  
• Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche 
•  Inclusief oudejaarsdiner met live muziek 
•  Halve dag excursie naar Alicante 

We vieren oud en nieuw in Spaanse sferen, want dit jaar gaat 
onze nieuwjaarsreis naar Benidorm!  

In Benidorm vindt u twee prachtige zandstranden langs de 
mooie boulevard met verschillende bars en restaurants. Wandel 
eens door het gezellige, oude centrum met smalle straatjes en 
strijk neer op één van de terrassen van de knusse tapasbars.  

We gaan op ontdekking in Alicante, één van de snelst groeiende 
steden in Spanje. We maken een wandeling op de promenade 
‘Esplanada de España’ omgeven met palmbomen en bezoeken 
het kasteel van Santa Barbara.  

Benidorm kent het hele jaar door een aangenaam klimaat en is 
een tweede thuis voor veel Belgen. 

Oudejaar vieren in aangename temperaturen?  
Reis dan met ons mee! 

 

in single € 1480 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 15 personen  
(max 25 personen).  

Prijzen en hotel zijn onder voorbehoud volgens beschikbaar-
heid. Behoudens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele 
verhoging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, 
toeristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv kli-
maat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma worden 
aangepast.  Vluchtgegevens steeds onder voorbehoud. 

Formaliteiten: identiteitskaart geldig tijdens verblijf. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met TUI fly 
- Nederlandstalige begeleiding door Magda Van Assche 
- Alle vermelde transfers ter plaatse 
- 7 nachten in Hotel Melia Benidorm**** op basis van halfpension  
- Halve dag excursie Alicante 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Niet vermelde maaltijden   - Transfer vanuit Lochristi  
- Reis– en annulatieverzekering     naar Zaventem: € 40 pp.  
- Persoonlijke uitgaven en fooien  - Autoparking Lochristi: € 5      
- Facultatieve uitstappen  
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-€ 30 per persoon 

BOEK VÓÓR 01/06/2019: 



Nieuwjaarsreis Benidorm 

Maandag 30 december 2019 tot maandag 6 januari 2020 | 8 dagen 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons:  
T 09 395 90 30 
info@alleenreizenden.be 

Dag 1: Brussel - Benidorm (A) 
Vertrek in Zaventem met TUI fly richting Benidorm. 
Transfer naar het hotel. Vrije tijd om deze populaire 
badplaats te ontdekken. Of maak samen met onze  
reisleidster een wandeling langs de promenade.  

Avondmaal & overnachting in Hotel Melia Benidorm 4*. 

Dag 2: Benidorm (O-A)  
Na het ontbijt maken we een wandeling door het oude  
centrum van Benidorm. We slenteren door de gezellige 
smalle trapstraatjes met leuke winkeltjes. Daarna gaan 
we verder langs de boulevard naar het uitkijkpunt om te 
genieten van de indrukwekkende skyline van Benidorm.  

Vrije lunch en verder ook vrije tijd om languit te  
genieten op de lange zandstranden of doe een terrasje 
in het levendige centrum.  

‘s Avonds maken we ons klaar om samen oudejaar te 
vieren. We zetten het nieuwe jaar in stijl in en genieten 
van een verzorgd oudejaarsdiner met live muziek.  

Overnachting in Hotel Melia Benidorm 4*. 

Dag 3: Benidorm (O-A)  
Ontbijt in het hotel en vrije dag. Samen met onze  
reisleidster verkennen we verder de mooie streek of 
vrije tijd naar eigen believen. Avondmaal & overnachting 
in Hotel Melia Benidorm 4*. 

Dag 4: Benidorm - Alicante - Benidorm (O-A)  
Na het ontbijt gaan we op uitstap naar Alicante en rijden 
langs één van de mooiste promenades in Spanje,  
de ‘Esplanada de España’. Deze bestaat uit meer dan  
6 miljoen marmeren tegels en is omgeven door  
palmbomen. We wandelen naar het einde tot het  
beroemde standbeeld van Mark Hersch. 

Daarna gaat de reis verder naar het kasteel van Santa 
Barbara met een prachtig uitzicht over het stadscentrum 
van Alicante. Het behoort tot één van de grootste  
kastelen van Europa.  

Terugkeer naar hotel en vrije lunch. Geniet verder van 
de verschillende faciliteiten van het hotel.  

Avondmaal & overnachting in Hotel Melia Benidorm 4*.  

Dag 5: Excursie Altea (optioneel) (O-A)  
Ontbijt. Vrije dag of ga mee met onze reisleidster  
richting het oude stadje Altea. Het is verdeeld in de  
kustplaats met een sport– en vissershaven & de Passeig 
del Mediterrani en de oude stad op de heuvel.  

Avondmaal & overnachting in Hotel Melia Benidorm 4*.  

Dag 6: Excursie Guadelest - Polop (optioneel) (O-A)  
Ontbijt. Vrije tijd of ontdek Guadelest en Polop 
(richtprijs € 70). Bezoek aan het binnenland met dorpjes 
waarbij het lijkt alsof de tijd nog stil staat. Eerste stop in 
Guadalest, een dorp midden in een adembenemend 
landschap op een spectaculaire locatie hoog op de top 
van een steile berg.  

Verder naar Polop, één van de mooiste bergdorpen in 
Alicante.  

Avondmaal & overnachting in Hotel Melia Benidorm 4*. 

Dag 7: Benidorm (O-A)  
Ontbijt. Vrije tijd om te ontspannen of ga er op uit met 
onze reisleidster. Wist u dat Benidorm ideaal is om per 
fiets te ontdekken? Een unieke manier om de omgeving 
verder te verkennen. 

Avondmaal & overnachting in Hotel Melia Benidorm 4*. 

Dag 8: Benidorm (O)  
Vroeg ontbijt in het hotel en transfer naar de luchthaven  
van Benidorm voor onze terugvlucht naar Zaventem. 

 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 
 
Het vermelde hotel is steeds onder voorbehoud en  
kan vervangen worden door een gelijkwaardig  


