
8 dagen / 5 nachten
  volpension met water & wijn

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

27 december 18 € 534

Toeslag Prijs per persoon

Fist Class seats  
(heen & terugrit)

€ 40

1-pers. kamer € 141

3e volw. € 416

1e en 2e kind van 3 
tem 10j + 2 volw.

€ 296

Kind tem 2j + 2 volw. GRATIS

Ontbijtbuffet bij 
terugreis

€ 7,99

-10%

HOTEL GRAN GARBI
Ligging: het hotel is gelegen op 200 m van het 
centrum van Lloret de Mar met talrijke winkeltjes, 
bars en restaurants in de buurt.  Het strand en het 
uitgaanscentrum liggen op wandelafstand.  Het 
hotel bevindt zich op het einde van een ietwat hel-
lende straat.  Onze autocar stopt op 200 m van 
het hotel, maar de bagage wordt bij aankomst en 
vertrek opgehaald en weggebracht. 
Algemene info: 325 kamers - 6 verdiepingen.  Het 
personeel spreekt Frans, Duits, Engels.  De meeste 
kredietkaarten worden aanvaard.
Voorzieningen: 7 liften, receptie, bar/cafetaria, 
tuin, binnen- en buitenzwembad, ligstoelen, res-
taurant, gratis wifi in de openbare ruimtes. 
Kamers: alle kamers (2-4 pers.) beschikken over 
een badkamer met bad of douche, haardroger, toi-
let, telefoon, satelliet-tv, airco/verwarming, ijskastje 
(tegen betaling), kluisje (tegen betaling), balkon, 
wifi (tegen betaling).
Maaltijden: alle maaltijden (ontbijt, middag- en 
avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van 
buffetten.  Op oudejaarsavond wordt het galadiner 
aan tafel geserveerd.
Kinderen: gratis kinderbedje (0 - 2 jaar) ter be-
schikking.
Sport & ontspanning: biljart, tafeltennis, spellen-
kamer, ’s avonds animatieprogramma.
Oudjaar Special: ¼ water en ¼ wijn  inbegrepen 
tijdens de maaltijden gedurende het hele verblijf  
in hotel Gran Garbi. Op oudejaarsavond wordt het 
galadiner aan tafel geserveerd en kan u genieten 
van een glaasje cava, terwijl u luistert naar het 
live-orkest.Dag 1 • België - Frankrijk - Spanje

Vanaf de verschillende opstapplaatsen rijden we naar de 
centrale vertrekplaats.  De bagage wordt overgeladen en 
aansluitend rijden we via diverse snelwegen doorheen Bel-
gië, Luxemburg en Frankrijk.  Avondstop, film aan boord en 
middernachtstop.
 
Dag 2 • Spanje
’s Morgens bereiken we de eindbestemming. Vrij ontbijt.  
Na de verwelkoming door onze plaatselijke hostess, zal zij 
meer informatie geven over welke bezienswaardigheden 
en/of uitstappen er mogelijk zijn. Onze kamers zijn onmid-
dellijk beschikbaar.  Verblijf in volpension met water en wijn 
(middag- en avondmaal in het hotel).

Dag 3 tem 6 • Spanje
Verblijf op basis van volpension met water en wijn.

Dag 7 • Spanje - Frankrijk - België
Ontbijtbuffet. We verlaten onze kamer rond 10u00. Vrij 
middagmaal. In de loop van de  namiddag vertrekken we 
richting België. Vrij avondmaal in Spanje. Film aan boord 
en middernachtstop.

Dag 8 • België
In de vroege ochtend komen we toe in Aarlen. Vrij ontbijt, 
voor gereserveerde plaatsen zie blz. 224. Aansluitend 
wordt de bagage overgeladen in Bierges en rijden we naar 
de verschillende afstapplaatsen.

ZONBESTEM
M

INGEN

225

Van oud naar nieuw in LLORET DE MAR

Hotel Gran Garbi

LLORET DE MAR • 8 DAGEN • OPSTAPPLAATSEN: H 1st

Class


