Rondreis door Portugal,
Het andere Portugal leren kennen!

Portugal als vakantieland is nog redelijk onbekend maar het wordt steeds vaker genoemd als de ideale vakantiebestemming binnen
Europa. Portugal een land met uiteenlopende landschappen en natuur, een rijke historie en cultuur, authentieke stadjes, heerlijk
eten maar vooral een vriendelijke en hulpvaardige bevolking. Wilt u dit land ontdekken maar weet u niet waar te beginnen? Samen
met u kunnen wij geheel op uw wensen en budget afgestemd een rondreis voor u samenstellen door dit heerlijke land. Of u nu van
noord naar zuid wilt reizen of slechts een deel van het land wilt bezoeken. Wilt u juist een strandvakantie, een relaxvakantie, een
actieve vakantie, staan natuur en clutuur bovenaan uw lijstje of wilt u zich laten verrassen. Maak uw wensen aan ons kenbaar en wij
doen u een voorstel voor een fantastische vakantie in ons heerlijke Portugal. U verblijft in elke accommodatie minimaal 3 nachten
zodat u voldoende tijd heeft om de omgeving te verkennen, een bezienwaardigheid te bezoeken of gewoon heerlijk te relaxen en te
genieten van het niets hoeven doen. De deelnemende accommodaties, welke geen commissie vragen voor hun bemiddeling, zijn
zeer uiteenlopend van aard. Zo kan het voorkomen dat u verblijft in een kleine bed and breakfast, een luxe safaritent met eigen
zwembad, een appartement of een rijtjeshuis in een vriendelijke dorpje. Ook bestaat de mogelijkheid te overnachten in een hotel
nabij het vliegveld van Porto. Nog even lekker deze tweede stad van Portugal verkennen voordat u weer huiswaarts keert.

Optioneel bij te boeken o.a:

Wandelen onder begeleiding van een gids

Kayaktocht voor 2 of meer personen

Diverse stedentrips

Boottocht op Rio Zezere inclusief lunch én waterskiën en/of bananenboot

Diner inclusief drankjes

Dolfijnen spotten

Massage, sauna en schoonheidsbehandeling prijs op aanvraag

Offroute rijden met 4 x 4 jeep

Extra nachten bij de betreffende accommodaties

En nog veel meer, bij de afzonderlijke accommodaties treft u alle informatie aan
Prijzen, aanbetaling en annuleren:
Per persoon op basis van 2-persoonsbezetting: vanaf € 225 in voor- en naseizoen (9 dagen)
Per persoon op basis van 2-persoonsbezetting: vanaf € 275 in hoogseizoen, 9 dagen (juli en augustus)
Prijzen op basis van een 1-persoonsbezetting alsmede prijzen voor familiekamers op aanvraag.
Aanbetaling bedraagt 70% binnen 14 dagen na boeking te voldoen, boeking is definitief na ontvangst aanbetaling. Het resterende
bedrag dient 14 dagen voor aankomst ontvangen te zijn. Annuleren kan tot 14 dagen voor aankomst kosteloos, daarna bent u 70%
van het totaalbedrag verschuldigd. Bij te boeken extra’s kunt u bij de desbetreffende accommodatie contant afrekenen.
Overige bijkomende kosten: (vlieg)reis en autohuur. Deze prijzen zijn afhankelijk van het seizoen, wij kunnen u hierin adviseren.
Overige informatie:
U verblijft in de meeste accommodaties in een 2-persoons kamer/verblijf op basis van logies/ontbijt. Enkele accommodaties bieden
een familiekamer/verblijf aan. Indien ontbijt niet mogelijk is dan melden wij u dit voor uw boeking definitief is. De rondreizen
worden aangeboden op basis van beschikbaarheid van de deelnemende accommodaties. Uw boeking is pas definitief als u én de
bevestiging heeft gekregen van ons met daarin de gegevens van de betreffende accommodaties én wij de aanbetaling hebben
ontvangen.
Voor boekingen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bed and Breakfast Casa Traca via casatraca@hotmail.com
Via de mail kunt u een reservering aanvragen waarna u zo snel mogelijk bericht krijgt over de beschikbaarheid.
Contactgegevens:
José van der Zwan
Bed and Breakfast Casa Traca
casatraca@hotmail.com
+351 235 010 057
+351 967 479 752

