
Prijs per persoon in all inclusive

Afreisdata 2-pers. kamer 3e volw.

10d/7n 17d/14n 10d/7n 17d/14n

25 maart 22  € 624  € 1023  € 467  € 807 

01 april 22  € 624  € 1138  € 467  € 893 

08 april 22  € 752  € 1184  € 553  € 928 

15 april 22  € 675  € 1069  € 502  € 842 

22 april 22  € 624  € 1065  € 467  € 839 

29 april 22  € 671  € 1115  € 499  € 876 

06 mei 22  € 679  € 1127  € 504  € 885 

13 mei 22  € 685  € 1175  € 508  € 921 

20 mei 22  € 733  € 1235  € 541  € 966 

27 mei 22  € 785  -  € 584  - 

09 sept 22  € 819  € 1297  € 607  € 1013 

16 sept 22  € 802  € 1276  € 595  € 997 

23 sept 22  € 795  € 1270  € 591  € 993 

30 sept 22  € 773  € 1251  € 570  € 978 

07 okt 22  € 751  € 1184  € 556  € 928 

14 okt 22  € 698  € 1136  € 520  € 892 

21 okt 22  € 698  € 1078  € 520  € 848 

28 okt 22  € 634  -  € 476  - 

Ligging: Hotel Agua Azul is een modern adults only hotel en ligt in het 
centrum van Benidorm op ongeveer 400m van het Playa de Levante.

Algemene info: 145 kamers, 6 verdiepingen.  Meertalig personeel. 
De meeste kredietkaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: Lift, buitenzwembad met bar, zonneterras, tuin, res-
taurant, snackbar en koffiebar. Gratis wifi in heel het hotel.

Kamers: De kamers zijn uitgerust met een open badkamer met 
douche, wastafel, haardroger en toilet, gescheiden door een glazen 
wand van het slaapgedeelte. Verder heeft de kamer airco, telefoon, 
televisie, gratis kluisje en een balkon.

Maaltijden: Alle maaltijden (ontbijt, middag en avondmaal) worden 
geserveerd in buffetvorm.

Sport & ontspanning: Zwembad, fitnessruimte,  elke avond animatie.

ALL INCLUSIVE:
(begint vanaf de dag van aankomst met het middagmaal en ein-
digt de dag van vertrek met het ontbijt) : ontbijtbuffet, middag- en 
avondmaal in het restaurant van het hotel
• Water, frisdranken, sangria en huiswijn tijdens de maaltijden
• Vrije consumptie van plaatselijke alcoholische dranken (behalve re-

serves), water, huiswijn, sangria, lokale bieren, frisdrank, fruitsap 
(geen vers geperst), koffie en thee in de bar van 10u00 tot 23u00

• Koude en warme snacks in het restaurant van 11u30 tot 12u15 en 
van 15u45 tot 18u15 en van 21u30 tot 22u30.

Toeslag per persoon
10d/7n 17d/14n

1-pers. kamer  € 232  € 464 

Zicht op zwembad  € 35  € 70 

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,50 € 8,50

ADULTS ONLY (+16 J)
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