
Verblijf

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers

Weekend (4d/3n) € 285 € 360 € 435 € 510 € 250 € 325 € 400 € 475 € 250 € 325 € 400 € 475 € 270 € 345 € 420 € 495

Week (8d/7n) € 615 € 715 € 815 € 915 € 450 € 550 € 650 € 750 € 435 € 535 € 635 € 735 € 480 € 580 € 680 € 780

- De prijzen zijn inclusief BTW. (en excl. fietshuur).

- De opgegeven prijzen gelden voor de maanden januari-mei en oktober-december. In de maanden juni en september geldt een meerprijs van €20,- per nacht. 

In de maanden juli en augustus worden de fietsvakanties niet aangeboden.

- Het verblijf in Casa de la Luz geldt voor de huur van 1 appartement. Indien beide appartementen geboekt willen worden, gelden andere tarieven.

- De appartementen zijn in de maanden juni en september enkel per week te reserveren.

- Een appartement met seaview kost voor 1 week E50,- extra

- De prijzen van het hotel en camping zijn inclusief ontbijt in het bijbehorende restaurant, dit bestaat uit een heerlijke tostada belegd naar smaak en koffie/thee

- Een voorschot van 50% van het totale bedrag moet worden betaald binnen 14 dagen na de datum van de orderbevestiging. 

Het restant 4 weken voor aanvang van uw vakantie. Boekt u uw reis bij ons binnen 4 weken voor aankomstdag dan dient u de volledige reissom

in 1 termijn te betalen binnen 3 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging. 

>> Controleer de beschikbaarheid bij ons voordat je een vlucht boekt <<

Optionele meerprijzen:

- Pick-up Malage airport; maximaal 4 personen incl. fietsen voor €75,- enkele reis

- Indien voor het verblijf wordt gekozen voor de bungalows op de camping, is er de mogelijheid voor een half-pension verblijf. 

Let op dat dit ontbijt en lunch betekent in Zuid-Spanje. Meerkosten half-pension bedragen €15,- per persoon per dag.

- Fietshuur; voor een week (7 dagen) €100 en voor een weekend (3 dagen) €55,-. Mountainbike huren is €20,- per dag en €50,- voor een weekend (3 dagen).

Indien gekozen wordt voor fietshuur, graag bij de boeking de lengte doorgeven. We kijken ter plaatse welke fiets het beste bij je past, maar voor de reservering is het fijn het vooraf te weten.

Opties die ter plaatse worden aangeboden. Vooraf reserveren is niet mogelijk:

- Begeleiding per dag €25,-, voor 1 week €125,- (indien beschikbaar).

- Pico Valeta Challenge €30pp (enkel indien het weer het toelaat om de Pico op te fietsen. Doorgaans geldt dit enkel voor de maanden mei, juni en voor de maanden september, oktober.  

In die maanden biedt Bici de la Luz deze optie 1 maal per week aan).

- In Casa de la Luz is er de mogelijkheid voor het kiezen van een wasservice voor de wielrenkleding. Tegen een meerprijs van €25,- (voor 1 week) wordt je wielerkleding elke dag gewassen.

- In Casa de la Luz is er ontbijservice ter plaatse bij te bestellen voor €7,50 pp per dag. Daarnaast kan er 3 keer per week worden meegegeten met het avondeten.

De meerprijs van het avondeten per persoon per maaltijd bedraagt €15,-, excl. drank

Casa de la Luz Bungalow op camping Appartement aan de kust Hotel


