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€ 1265 Strandvakantie Costa del Sol 

Woensdag 9 oktober tot woensdag 16 oktober 2019 | 8 dagen 

• Nederlandstalige begeleiding 
• Exclusieve groepsreis voor Alleenreizenden 50+  
• Inclusief de excursie ‘Antequera’ 
• Feria de Nerja: feest in het stadje Nerja gedurende onze reis 

De ‘zonnekust’ biedt gouden stranden, witte jachthavens en gezellige  
promenades. Maar er is nog méér te zien, zoals de rijke cultuursteden in 
het Andalusische achterland. Samen ontdekken en genieten van een land 
met temperament.  

Hotel: Iberostar Málaga Playa**** in Torrox  
Dit kwaliteitshotel is een expert in het creëren van een gezellige sfeer om 
ervoor te zorgen dat u ten volle kan genieten. Goed gelegen aan de pro-
menade en het strand; op ca. 200 m van het centrum van  
Torrox en op ca. 10 km van Nerja. Overheerlijke buffetten en show-cooking 
in het restaurant met terras. Verblijf in een standaardkamer of kamer met 
lateraal zeezicht.  

ALL INCLUSIVE 
Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet. Selectie dranken inbegrepen bij de  
maaltijden. Snacks. (Alcoholische) dranken 10u30 - 24u00. Schepijs.  
Dagelijks water op de kamer. 
Wilt u net dat tikkeltje meer? U kunt kiezen voor All Inclusive Premium. 
Mits supplement krijgt u nog de volgende extra’s: minibar in de kamer, 
dagelijks gevuld; keuze uit alle dranken op het restaurantmenu tijdens de 
maaltijd; vers fruitsap en top merkdranken; voorverpakte ijsjes;  
wasserijservice; 1 x een massage (45 min.). 

 

 

Single standaard € 1295 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid.  
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. klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma 
worden aangepast. 

 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Brussels Airlines 
- Transfer luchthaven - hotel - luchthaven 
- Nederlandstalige begeleiding  
- Verblijf in Iberostar Málaga Playa**** op basis van ALL INCLUSIVE 
- Excursie naar Antequera 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:     
- Reis– en annulatie verzekering   Formaliteiten:  
- Persoonlijke uitgaven     Geldige identiteitskaart 
- Eventuele optionele uitstappen        
- Transfer vanuit Lochristi naar Zaventem: €40 p.p.    
- Supplement Unlimited Services: € 195 p.p.      

€ 1415 Single met zijzeezicht 

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

-€ 30 per persoon 

BOEK VÓÓR 31 maart: 



Strandvakantie Costa del Sol  

Woensdag 9 oktober tot woensdag 16 oktober 2019 | 8 dagen 

Dag 1: Brussel - Malaga - Torrox (M-A) 
Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines, vertrek 06u05. 
Aankomst in Malaga om 08u50. Transfer naar het hotel. 
Vrije tijd om te genieten van de hotelfaciliteiten.  

We genieten van een eerste verkenning van Torrox Costa. 
Samen met onze reisleidster wandelen we de boulevard 
af langs de vuurtoren en enkele oude opgravingen van 
een Romeinse Necropolis. En heerlijk relaxen op een  
terrasje mag zeker niet ontbreken. Avondmaal en  
overnachting in het hotel.  

Dag 2: Excursie (El Torcal) Antequera (inclusief) (O-M-A) 
Na het ontbijt gaan we een stukje Andalusië ontdekken en 
rijden we richting het prehistorisch oude stadje Antequera 
waar we de Dolmen van Menga bezoeken. Dit zijn oude 
grafkamers en tempels die opgericht werden door de  
eerste agrarische gemeenschappen. Daarnaast heeft de 
stad nog oneindig veel historische bezienswaardigheden 
te bieden: Romeinse thermen, Moorse kastelen en  
prachtige kerken. Vrije lunch. 

Vervolgens brengen we een bezoek aan El Torcal, het 
kalkstenen-karst natuurreservaat en werelderfgoed van 
UNESCO. We rijden terug naar het hotel door het  
heuvelachtige natuurgebied en enkele typische dorpjes. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.  

Dag 3: Nerja & Feria de Nerja (O-M-A) 
Ontbijt met daarna vrije tijd om te genieten aan het  
zwembad of u kan deelnemen aan één van de  
georganiseerde activiteiten in het hotel.  

Na de lunch vertrekken we met het openbaar vervoer 
(exclusief) richting Nerja, een stadje 5 km verderop.  
Hier vinden we een gezellig centrum, vele stranden en de 
beroemde druipsteengrotten. 

Tijdens deze reis vindt het stadsfeest ‘Feria de Nerja’ 
plaats. Een feest waarbij de lokale beschermheiligen  
centraal staan. 5 dagen lang is de stad omgetoverd tot 
één groot feest en kunt u genieten van Flamenco shows, 
lokale bands en sfeervolle muziek. 

Avondmaal en overnachting in het hotel.  
 

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

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

Dag 4: Excursie Granada & Alhambra (Optioneel) (O-M-A) 
Tijdens ons verblijf in de Costa del Sol mag een bezoek  
richting Granada & Alhambra niet ontbreken (facultatief - 
richtprijs € 90). Het Alhambra bestaat uit paleizen met  
prachtige Moorse architectuur en de tuinen van Generalife. 
We bezoeken ook de oude binnenstad met de kenmerkende 
Andalusische sfeer. Kiest u liever voor een dagje genieten op 
eigen tempo? Aan u de keuze! Avondmaal en overnachting in 
het hotel.  

Dag 5: Torrox Costa (O-M-A) 
Zondag = rustdag. Vrije tijd om te genieten van het hotel en 
omgeving. Een wandeling langs de promenade of een  
weldoende massage in het wellnesscenter? Of nog  
enkele shows meepikken tijdens de Feria de Nerja?  
Avondmaal en overnachting in het hotel.  

Dag 6: Torrox Pueblo (O-M-A) 
Na het ontbijt nemen we de openbare bus (exclusief) naar het 
dorpje Torrox Pueblo met eerst een bezoek aan de markt. 
Vrije tijd om het typisch Andalusische dorpje te verkennen 
met de witgeschilderde huisjes of heerlijk rond te kuieren met 
onze reisleidster. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Dag 7: Torrox Costa (O-M-A) 
Vrije dag om te genieten van de all-in faciliteiten. U kunt  
relaxen in ons hotel of nog even de omgeving verkennen.  
Torrox draagt trouwens de titel van “beste klimaat in Europa” 
met een gemiddelde temperatuur van 18 graden. Avondmaal 
en overnachting in het hotel. 

Dag 8: Torrox - Brussel 
Transfer naar de luchthaven voor onze vlucht van 09u40.  
Aankomst in Brussel om 12u25. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Tijdens deze strandvakantie reist u op eigen tempo en heeft u de vrije 
keuze al dan niet deel te nemen aan de excursies.   


