Fan reis naar
Torrevieja
07 t/m 14 oktober 2015
Samen met « Nite Spirit »

Woensdag
04u00
06u00
08u45

www.nitespirit.be

07 oktober 2015

Aanmelding luchthaven Brussel Zaventem
Check-in en boarding
Vertrek Brussel Zaventem
Aankomst Alicante

JetairFly (*)

* definitieve vluchturen gekend zo’n 6 weken voor afreis.

Na de afwikkeling van de bagage- en douaneformaliteiten worden we opgewacht
door onze autocarchauffeur voor het transfer naar het hotel.
Check-in en kamerverdeling. Avondmaal (mineraal water inb.) in het hotel
samen met de bandleden. Overnachting.

Hotel Cabo Cervera

www.hotelcabocervera.com

Dit hotel ligt op slechts 2 minuten lopen van het strand in Torrevieja. Het biedt
een buitenzwembad, een fitnesscentrum, kamers met airconditioning, een eigen
balkon en gratis toegang tot internet.
De kamers in het Hotel Cabo Cervera zijn voorzien van betegelde vloeren en een
eenvoudige inrichting. Elke kamer heeft een aparte zithoek met een televisie en
koelkast, evenals een eigen badkamer met haardroger.

Het buffetrestaurant van het hotel serveert mediterrane gerechten en u kunt
genieten van een showkeuken. Er is ook een bar waar u een hapje of een
drankje kunt bestellen.
Het Cabo Cervera Hotel biedt een gevarieerd amusementsprogramma voor
volwassenen en kinderen. De kinderspeeltuin is open in de zomer.

Donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag/maandag/dinsdag
Van 8 t/m 13 oktober 2015
Vrij verblijf in kamer met ontbijt.
De volgende diensten zijn eveneens inbegrepen :
Dagelijkse transfers naar de respectievelijke optredens van “Nite Spirit” :
Donderdag
16u00 – 02u00 – toegang niet inbegrepen
Vrijdag
20u00 – 02u00
Zaterdag
20u00 – 02u00
Zondag
20u00 – 02u00 – toegang én BBQ inbegrepen
(*) transfertijden kunnen mogelijks aangepast worden volgens het optreedschema van de band.

Op de optreedlocatie zijn voldoende eetfaciliteiten en veelal een BBQ.
Op zondagavond treedt “Nite Spirit” op in El Castillo : het toegangsgeld én de
BBQ zijn inbegrepen.

Op maandagavond wordt een afscheidsavond – in gezelschap van de bandleden
– voorzien in Las Cuevas te San Miguel de Salinas. Transfers inbegrepen.
Het restaurant opende zijn deuren in 2000 en serveert een mix van traditie en
verfijnde keuken met hoogwaardige verse en natuurlijke producten.
Het team van professionals zorgt voor een culinaire en gezellige avond.
3-gangen maaltijd met ½ fles huiswijn, water en koffie inbegrepen

Woensdag
07u20
09u20
12u15

14 oktober 2015

Aanmelding luchthaven Alicante
Check-in en boarding
Vertrek Alicante
Aankomst Brussel Zaventem

* definitieve vluchturen gekend zo’n 6 weken voor afreis.

JetairFly (*)

Prijzen
Prijs per persoon - tweepersoonskamer
Supplement eenpersoonskamer

€ 695,€ 150,-

Inbegrepen





Retourvlucht – Brussel/Alicante/Brussel met JetairFly
Huidige luchthaventaksen
Assistentie bij de check-in Brussel Zaventem en Alicante
Retourtransfers van de luchthaven naar het hotel en terug

 Zeven (7) overnachtingen op basis van kamer & ontbijt in de gekozen
accommodatie
 Verblijfstaksen
 Lokale taksen en belastingen
 Avondmaal bij aankomst (min. water inb.)
 Toegangsgelden & BBQ op zondagavond
 Afscheidsmaal op maandagavond (3-gangen maaltijd, ½ fles wijn, mineraal
water en koffie/thee)
 Retour transfers op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag naar de
respectievelijke locaties waar “Nite Spirit” optreedt
 Administratie- en coördinatie FAME Travel Designers
 Fame Travel Tourmanager van Brussel tot Brussel
 BTW 2.73 % en bijdrage garantiefonds
 Bijdragen financieel onvermogen
Niet inbegrepen
 Uitgaven van persoonlijke aard
 Niet vermelde maaltijden en dranken
 Annulering- en/of repatriëringverzekering (4,50 % of 6 %)

Boekingsprocedure :
Inschrijvingen gebeuren – per e-mail én via het inschrijvingsformulier – bij FAME
Travel Designers N.V., waarna de deelnemer een factuur ontvangt ter
bevestiging van zijn deelname. Het voorschot wordt per kerende betaald en het
saldo dient één maand voor afreis te worden betaald.
In samenwerking met :

FAME Travel Designers
Contact : Eric Schorreels
Europalaan 20/201
B-2800 Mechelen
E-mail : eric@fame-travel.be

Waarborgen
FAME Travel Designers N.V. onderschreef een verzekeringsovereenkomst bij ‘De
Europese’ tegen financieel onvermogen met polisnummer INS10006.
FAME Travel Designers N.V. onderschreef een verzekeringsovereenkomst bij
‘FORTIS AG’ i.v.m. burgerlijke aansprakelijkheid met een waarborg ‘uitbating’,
een waarborg ‘beroepsaansprakelijkheid reisorganisator’, een waarborg
‘beroepsaansprakelijkheid
reisbemiddelaar’,
een
waarborg
‘beroepsaansprakelijkheid reisverzekering’ en een rechtsbijstand Providis met
polisnummer 03/99.514.655/01.
FAME Travel Designers N.V. is aangesloten bij de Vereniging van Vlaamse
Reisbureaus (VVR) en via hen bij het Vlaams Solidariteit Reisgelden fonds (VSR).
FAME Travel Designers N.V. beschikt over een vergunning van reisbureau
categorie A met n° 6149.

