Övervintra i Algarve
– Aparthotel Oceanus

			

En månad med sol och värme mitt i vintern!
Att lämna hemlandet för några månader är ett stort steg, det vet vi. Därför är det viktigt att ni trivs i det ”nya landet”.
Vi erbjuder lokal svensk reseledning med lokal kännedom som bistår med praktiska bestyr.

Ditt boende
Inkvartering sker på Aparthotel Oceanus 3 stjärnigt. Lägenheten har 1 sovrum, vardagsrum, badrum, pentry, och balkong.
Utomhus-och inomhus pool, satellit TV, WIFI och luftkonditionering finns. Bar i hotellet. Städning, el och vatten ingår samt byte
av linne och handdukar 1 x vecka. Centralt i Olhos de Água, närmaste strand är 5 minuter promenad..

Om Olhos de Água:
Olhos de Água är en härlig portugisisk fiskeby som ligger i hjärtat av centrala Algarve och är det idealiska resmålet för besökare
som önskar en lugn och avslappnad ledighet. Den lilla staden ligger på en kust av små sandiga vikar, där fiskebåtar fortfarande
dras upp på sanden och gamla fiskare reder sina nät i hytter som ligger vid stranden.

För mer information och inspiration besök go2algarve.com eller facebook.com/go2algarve

DETTA INGÅR:
Reseperiod: januari, februari, mars 2019

AKTIVITETER SOM ARRANGERAS:
• Guidning av omgivningen

Antal nätter: 28

• Vandring & strandpromenader

Transfer: från Faro flygplats tur/retur

• Golf - det finns många banor inom
30 minuter från ditt boende

Inkvartering: lägenhet med separat
sovrum för 2 personer
Ort: Olhos de Água, Albufeira, Portugal

Pris: 6.935 kr

per person exkl flyg

• Hyra av cykel eller bil
• Utflykter

Fråga oss om
boka tidigt rabatt.

Bokning och information via robert@go2algarve.com eller mobil SE +46 733 140 949, mobil PT +351 964 221 883.
Om Go2algarve
Go2algarve är en registrerad resebyrå i Portugal som ägs och drivs av Robert och Desirée Allard.
Tillsammans har vi besökt Portugal och Algarvekusten i nästan 20 år och känner till
regionen, dess mat, kultur och människor riktigt bra. Algarve har mycket att erbjuda.
Go2algarve har lagstadgade garantier i Portugal.

