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Wij bieden u comfortabele touringcarreizen aan naar
verschillende bestemmingen binnen Europa. Bent u
op zoek naar een vakantie naar Benidorm, Albir of
Calpe? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zult
versteld staan van de ruimte in onze luxe Royal Class
touringcars, uiteraard allemaal voorzien van het Keurmerk
Touringcarbedrijf en ISO 9001. Onze chauﬀeurs zijn zeer
vakkundig en klantvriendelijk en staan te allen tijde voor u
klaar om uw reis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Er is altijd wel een opstapplaats bij u in de buurt vanwaar
u reist naar het overstappunt in het zuiden van het land.
Hier vertrekken onze touringcars rond de middag richting
Spanje. De volgende dag komt u rond de middag aan in
het mooie bruisende Benidorm waar u lekker kunt gaan
genieten van de Spaanse zon onder het genot van tapa’s
en een verkoelend drankje.
Tevens bieden wij deze winter diverse buspendelreizen aan naar de populaire wintersportbestemmingen.
Geniet van de prachtige natuur, goede ski- en snowboardmogelijkheden voor jong en oud en natuurlijk
van de gezellige après ski.
Reist u liever per vliegtuig, ook dan kunt u bij ons terecht!
Transavia brengt u veilig naar uw plaats van bestemming.
Dit jaar ook in de winterperiode de Costa del Sol.
Boek eenvoudig een vlucht bij en geniet van het warme
weer in de koude wintermaanden.Ook kunt u bij ons
terecht voor vluchten met de zogenaamde low cost
carriers, hiervoor gelden afwijkende voorwaarden,
vraag ernaar bij onze reserveringsafdeling en zij verzorgen graag een voordelig vliegticket en transfer voor u.
Kortom of u nu een drukke, gezellige badplaats zoekt,
of een rustig, authentiek plaatsje in het binnenland.
Rekro reizen heeft het! Van eenvoudige appartementen
tot super de luxe hotels en alles daar tussen in, u vindt
ze in onze gids en op onze geheel vernieuwde website.
Dus wat uw wensen ook zijn voor uw welverdiende
vakantie, bij Rekro Reizen bent u aan het juiste adres!

CALPE

In deze brochure vindt u een kleine greep uit ons brede
aanbod. Het volledige aanbod staat online op onze
geheel vernieuwde website www.rekro.nl.
ALBIR
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© 2018 Deze brochure is een uitgave van Rekro Reizen BV te Made. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde
Rekro Reizen BV. Schrijf- en drukfouten zijn onder voorbehoud in deze Reisgids.
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OVER REKRO REIZEN

Bij Rekro Reizen boekt
u de voordeligste vakanties
Extra hoge
kinderkortingen!

Alle genoemde prijzen zijn richtprijzen
en kunnen op moment van boeking
wijzigen in uw voordeel! Check altijd
de prijzen op www.rekro.nl

U kunt ook
met het vliegtuig
op vakantie!
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Zeer voordelig met
de bus naar diverse
wintersportbestemmingen

Nu ook luxe
accomodaties
te boeken!

Extra hoge
vroegboekkortingen!

Overwinteren
in Benidorm?
Kijk op pagina 9

Wij maken het mogelijk!
Bel ons 0162-681909 of
mail naar info@rekro.nl

Volg ons nu op
Facebook en
Instagram!

Het complete
aanbod vindt u
op www.rekro.nl

WINTERVAKANTIES 2018-2019

Gratis snowboard
en ski-uitrusting
meenemen met
de busreizen
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Boek uw
vakantie naar
de Costa del Sol

Accommodaties
in Albir & Calpe

Bekijk op de volgende pagina’s ons voordelige vakantie aanbod
REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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BUSPENDELREIZEN

Buspendelreizen
Rekro Reizen is onbetwist uw buspendelspecialist naar de Spaanse Costa’s!
U reist comfortabel in een van onze luxe touringcars naar de spaanse zon.
Alle touringcars zijn voorzien van Economy of Royal Class stoelen waarmee u heerlijk uitgerust op de plaats van uw bestemming aan zult komen.
Natuurlijk biedt Rekro Reizen meer dan alleen vervoer naar de spaanse
zon. Op de volgende pagina’s vindt u het uitgebreide programma van onze
buspendelreizen naar de meest populaire wintersportbestemmingen in
Europa. Deze buspendel wordt in combinatie met enkele bestemmingen
in Frankrijk uitgevoerd. Al onze touringcars zijn voorzien van ervaren
chauﬀeurs, verstelbare stoelen, dvd, koelkast en toilet. Kortom, reist u
met een touringcar van Rekro Reizen dan reist u zeer comfortabel en

BUSPENDELREIZEN

komt u uitgerust op uw bestemming aan!

Spanje
Opstapplaatsen

Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Deventer, Zwolle,
Apeldoorn, Rotterdam, Arnhem, Dordrecht, Roosendaal, Breda,
Den Bosch, Tilburg, Nijmegen, Bergen op Zoom, Eindhoven,
Nederweert, Maastricht, Heerlen.

Retou
r
voor
maar
p.p.

99,-

Uitstapplaatsen

Benidorm, Area de la Selva, Lloret de Mar, Barcelona, Salou,
Bella Terra, Benicarlo, Sagunto (Valencia), Ondara en Benissa.
ZWOLLE

Vertrekdata

Alle vrijdagen vanaf 26-10-2018 tot en met 12-04-2019.
Extra bagage (op aanvraag) toeslag € 20,- per bagagestuk.
Gratis extra koﬀer mee bij pakketreizen langer dan 4 weken
per touringcar.

DEN HAAG

WINTERVAKANTIES 2018-2019 I REKRO REIZEN

BREDA

APELDOORN

ARNHEM

DORDRECHT
ROOSENDAAL

NIJMEGEN
DEN BOSCH

TILBURG
BERGEN OP ZOOM

Enkele reizen 60% van de retourprijs.
Genoemde prijzen zijn exclusief Royal Class toeslag à € 25,- per persoon. Toeslag open retour € 15,- p.p.
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AMERSFOORT

UTRECHT
ROTTERDAM

Busessentie (op aanvraag) toeslag € 15,- p.p. per enkele reis
Kinderkorting: van 0 tot en met 1 jaar gratis bij 2 volbetalende
personen (let op hebben geen eigen zitplaats)

DEVENTER

AMSTERDAM

EINDHOVEN
NEDERWEERT

MAASTRICHT

HEERLEN

BUSPENDELREIZEN

Andorra
OPSTAPPLAATSEN

ZWOLLE

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda/Prinsenbeek, Roosendaal,
Bergen op Zoom, Utrecht, Amersfoort, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Zwolle,
Deventer, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Nederweert, Heerlen, Maastricht

Vertrekdata
Februari
Maart

01-08-15-22
01-08

DEVENTER

AMSTERDAM

AMERSFOORT

UTRECHT

DEN HAAG

ROTTERDAM

Prijzen

ARNHEM

DORDRECHT

€ 190,€ 190,-

ROOSENDAAL

BREDA

APELDOORN

NIJMEGEN
DEN BOSCH

TILBURG
EINDHOVEN

BERGEN OP ZOOM

NEDERWEERT

Genoemde prijzen zijn exclusief Royal Class Toeslag à € 25,- per persoon.
Enkele reizen 70% van de retourprijs.

UITSTAPPLAATSEN

Pas de La Casa, Grau Roig, Soldeu, El Tarter, Vall D’Incless, Canillo, Encamp, La Massana en Arinsal.

MAASTRICHT

HEERLEN

Italië

BUSPENDELREIZEN
COSTA BRAVA

Het kan voorkomen bij te weinig deelname dat de busreis gecombineerd wordt uitgevoerd met de Spanje busreis. Dit betekent dat
u vanaf Perpignan met een Spaanse touringcar (soms niet Royal Class) tot aan uw eind-bestemming wordt vervoerd. De aankomst
in Perpignan zal rond 04.00 uur zijn en de bus arriveert rond 07.30 / 08.00 uur in Pas de la Casa, afhankelijk van wat de weersomstandigheden zijn.

OPSTAPPLAATSEN

Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam, Breda/Prinsenbeek,
Eindhoven, Weert en Heerlen.
AMSTERDAM

Vertrekdata
December
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart

21 - 28
04-11-18-25
01-08
15-22
01
08-15

Prijzen
€ 130,€ 120,€ 120,€ 130,€ 130,€ 115,-

DEN HAAG

UTRECHT
ROTTERDAM

BREDA

DEN BOSCH
EINDHOVEN

WEERT

Genoemde prijzen zijn exclusief Royal Class Toeslag à € 25,- per persoon.
Enkele reizen 70% van de retourprijs.

UITSTAPPLAATSEN

HEERLEN

Brixen Bressanone, Auer (Ora), Campitello di Fassa, Alba di Canazei, Canazei di Fassa,
Cavalese Val di Fiemme, Klausen/Chiusa, Moéna di Fassa, Pera di Fassa, Pozza di Fassa,
Predazzo Val di Fiemme, Dimaro #, Folgarida #, Mezzana/Marilleva #, Giustino/Pinzolo #, Ortisei, Selva di Val Gardena en Santa Christina Val Gardena.
# Passagiers met een van deze eindbestemmingen reizen verder per transferbus vanaf Auer (Ora).
* Bij deze transfer zijn geen Royal Class stoelen aanwezig. De transfertoeslag is € 30,- per persoon.

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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BUSPENDELREIZEN

Oostenrijk
OPSTAPPLAATSEN

Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam, Breda/Prinsenbeek, Eindhoven,
Weert en Heerlen.
Vertrekdata
December
December
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart

21
28
04-11-18-25
01-08
15-22
01
08-15

Prijzen
€ 130,€ 120,€ 115,€ 115,€ 130,€ 130,€ 115,-

AMSTERDAM

UTRECHT

DEN HAAG

ROTTERDAM

BREDA

DEN BOSCH

EINDHOVEN
WEERT

Genoemde prijzen zijn exclusief Royal Class Toeslag à € 25,- per persoon. Enkele reizen 70% van de retourprijs.
HEERLEN

BUSPENDELREIZEN
COSTA BLANCA

UITSTAPPLAATSEN TIROL

Maurach/Eben am Achensee #, Pertisau #, Fügen, Ried im Zillertal, Kaltenbach/Stumm, Uderns, Zell am Ziller, Hippach/Ramsau, Mayrhofen/Schwendau, Gerlos # , Königsleiten/Wald im Pinzgau # , Reutte, Lermoos, Ehrwald, Imst,
Landeck, Ried im Oberinntal #, Ötztal #, Längefeld #, Sölden #, Wörgl, Hopfgarten, Westendorf, Brixen im Thale,
Kirchberg, Kitzbühel, Scheﬀau, Söll, Ellmau, Going am Wilde Kaiser, St. Johan in Tirol en Kirchdorf in Tirol.
# Passagiers met eindbestemming Gerlos en Königsleiten/Wald im Pinzau reizen verder per transferbus vanaf Zell am Ziller.
# Passagiers met eindbestemming Maurauch/Eben am Achensee en Pertisau reizen verder per transferbus vanaf afslag Wiesing.
# Passagiers met eindbestemming Ried im Oberinntal reizen verder per transferbus vanaf Landeck.
# Passagiers met eindbestemming Sölden reizen verder per transferbus vanaf Ötztal Bahnhof.
*Bij deze transfer zijn geen Royal Class stoelen aanwezig. De transfertoeslag is € 30,- per persoon.

UITSTAPPLAATSEN SALZBURGERLAND

Flachau im Pongau #, Altenmarkt im Pongau #, Eben im Pongau #, Radstadt im Pongau #, St. Johann im
Pongau #, Wagrain im Pongau #, Schwarzach-St. Veith im Pongau #, Bischofshofen im Pongau #,
Mittersill, Piesendorf, Kaprun, Zell am See, Maishofen, Viehofen/Saalbach, Saalbach en Hinterglemm.
# Passagiers met een van deze eindbestemmingen reizen verder per transferbusje vanaf Zell am See.
*Bij deze transfer zijn geen Royal Class stoelen aanwezig. De transfertoeslag is € 30,- per persoon.

Tsjechië
OPSTAPPLAATSEN

Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam,
Breda/Prinsenbeek, Tilburg, Eindhoven, Maarheeze, Heerlen.
Vertrekdata
December
Februari
Maart

21 - 28
15 - 22
01

Prijzen
€ 155,€ 155,€ 155,-

Genoemde prijzen zijn INCLUSIEF € 25,- Royal Class toeslag. Enkele reizen 70% van de retourprijs.

ZWOLLE

AMSTERDAM

DEN HAAG

APELDOORN

UTRECHT
ROTTERDAM

BREDA

ARNHEM

DEN BOSCH
TILBURG

UITSTAPPLAATSEN
Liberec, Harrachov, Rokytnice Nad Jizerou, Vrchlabi, Spindleruv Mlyn, Cista #, Cerny Dul #, Janske Lanske #, Svoboda Nad Upou # en Pec Pod Snezkou #.
# Het kan voorkomen dat het laatste deel van uw reis naar de eindbestemming met een transferbus wordt uitgevoerd.
*Bij deze transfer zijn geen Royal Class stoelen aanwezig. De transfertoeslag is € 30,- per persoon.
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EINDHOVEN
MAARHEEZE

HEERLEN

BUSPENDELREIZEN

Frankrijk
Savoie
OPSTAPPLAATSEN

Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam, Breda/Prinsenbeek, Tilburg,
Eindhoven, Maarheeze, Luik, Gent, Brussel, Antwerpen.
Tarieven zijn gebaseerd op vertrek/terugkomst vanaf Maarheeze. Indien er gebruik wordt
gemaakt van een servicelijn dan wordt er een toeslag van € 10,- per retour berekend.

AMSTERDAM

UTRECHT

DEN HAAG

ROTTERDAM

Vertrekdata
December
December
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart

21
28
04-11-18-25
01-08
15-22
01
08-15

Prijzen
€ 130,€ 130,€ 120,€ 120,€ 130,€ 130,€ 120,-

BREDA

DEN BOSCH

TILBURG
EINDHOVEN
MAARHEEZE

ANTWERPEN

GENTBRUGGE
BRUSSEL

Genoemde prijzen zijn exclusief Royal Class toeslag à € 25,- per persoon. Enkele reizen 70% van de retourprijs.

BUSPENDELREIZEN

LUIK

UITSTAPPLAATSEN

Val Thorens, Les Menuires/Croisette, St Martin de Belleville, Moutiers, Tignes Val Claret #*, Tignes le Lac #*,
Tignes Les Brévières #*, Bourg St Maurice*, Vallandry*, Les Coches* , Landry* , Aime*, Belle Plagne #*,
la Plagne 1800 #*, la Plagne Centre #* , la Plagne Soleil #*, Valmorel #*, Brides les Bains #*, Meribel #*.
# Passagiers met een van deze eindbestemmingen reizen verder per transferbusje vanaf Moutiers.
- Bij deze transfer zijn geen Royal Class stoelen aanwezig. De transfertoeslag is € 30,- per persoon.
*deze bestemmingen alleen boekbaar in periode 08-02-2019 t/m 08-03-2019

Zwitserland &

Frankrijk

OPSTAPPLAATSEN

Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam,
Breda/Prinsenbeek, Tilburg, Eindhoven, Maarheeze, Maastricht, Luik, Gent*,
Brussel* en Antwerpen*.

ZWOLLE

AMSTERDAM

* Opstapplaatsen in België toeslag € 10,- p.p.

Vertrekdata
Februari
Februari
Maart
Maart

08
15-22
01
08

Prijzen
€ 140,€ 155,€ 155,€ 140,-

ROTTERDAM

BREDA

ARNHEM

DEN BOSCH

TILBURG
EINDHOVEN
MAARHEEZE

ANTWERPEN

Genoemde prijzen zijn INCLUSIEF € 25,- Royal Class toeslag. Enkele reizen 70% van de retourprijs.

UITSTAPPLAATSEN

APELDOORN

UTRECHT

DEN HAAG

GENT

BRUSSEL

MAASTRICHT

Morzine, Troistorrents Morgins, Châtel, Chapelle d’Abondance, Aigle.
LUIK

Bij te weinig deelname kan de boeking ondergebracht worden bij een collega touroperator.

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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KORTINGEN

Overzicht kortingen

BENIDORM
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Calpe
AR Diamante Beach Spa hotel
Appartementen Ambar Beach

x
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x
x

x

Costa del Sol
Hotel Plaza Cavana
Appartementen Minerva Jupiter
Hotel ROC Flamingo
Appartementen Mediterraneo Real
Appartementen Fuengirola Beach

8

x
x

Albir:
Hotel Albir Playa****
Hotel Kaktus Albir****

Luxe Accommodaties
Hotel Flash
Hotel Palm Beach
Hotel Levante Club & Spa

VR
OE
GB
OE
KK
OR
TIN
G

Benidorm
Hotel Benilux Park ***
Hotel Port Fiësta Park ***
Hotel Prince Park ***
Hotel Cabana ***
Hotel Las Vegas **
Hotel Marconi ***
Hotel Avenida ****
Hotel Benikaktus ***
Hotel Sol Pelicanos Las Ocas***+
Hotel Mont Park ***
Hotel Agir****
Hotel Montesol ***
Aparthotel Levante Club
Appartementen Halley
Appartementen Avenida
Appartementen Amalia
Appartementen Moby Dick
Appartementen Playamar
Appartementen Torre Yago
Appartementen Torre Principado
Appartementen Acuarium II
Appartementen Gemelos 22

KIN
DE
RK
OR
TIN
G

Zoals u van ons gewend bent bieden wij u ook dit jaar weer ontzettend veel voordeel
op uw vakantie! Hieronder vindt u al deze voordelen overzichtelijk op 1 pagina
zodat u gemakkelijk een keuze kunt maken voor uw welverdiende vakantie.
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OVERWINTEREN

Overwinteren
in Benidorm
Heerlijk genieten van de Spaanse zon terwijl in Nederland de kachel een
paar graden omhoog moet, wie wil dat nou niet?! U reist met de bus
naar Benidorm en verblijft in een appartement zo lang u maar wilt!

Geniet elke dag
van de zon!
OVERWINTEREN
COSTA BRAVA

We hebben voor u enkele mogelijkheden (om te overwinteren) op een rijte gezet, maar in principe is vrijwel
alles mogelijk in onze accommodaties. Als u uw wensen doorgeeft aan ons dan maken wij een mooi op
maat aanbod. Bij een aantal accommodaties krijgt u
een aantrekkelijke korting als u lang verblijft,
waardoor een overwinteringsreis heel interessant
geprijsd kan zijn! Neem gerust contact met ons op via
0162-681909, we zijn u graag van dienst. Alle actuele
prijzen zijn terug te vinden op www.rekro.nl

Appartement Halley

PAG 17

2 kamer, 2 persoonsbezetting

Appartement Amalia

PAG 18

Appartement Avenida

PAG 18

Appartement Moby Dick

PAG 19

Appartement Gemelos 22

PAG 21

2 kamer, 2 persoonsbezetting

2 kamer, 2 persoonsbezetting

2 kamer, 2 persoonsbezetting

2 kamer, 2 persoonsbezetting

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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BENIDORM

Benidorm
Benidorm is gelegen aan de Costa Blanca, dit betekent
letterlijk witte kust, een goede naam voor een kust met
perfect onderhouden witte stranden! Het is een heerlijke
bestemming voor jong en oud, met ontzettend veel
faciliteiten en mogelijkheden, echt voor ieder wat wils!

BENIDORM

Een heerlijke bestemming
De bekendste stranden zijn het Levante en het Poniente strand, dit
zijn lange stranden die geleidelijk aﬂopen in zee. Er zijn veel faciliteiten
voor zowel kinderen als (oudere) jongeren, de boulevard die achter het
strand loopt is kilometers lang en super gezellig. De kustlijn is grillig, dus
deze prachtige stranden worden afgewisseld met steil uit zee oprijzende
rotsen, het is zeker de moeite waard een auto te huren. Niet alleen om
een tocht te maken langs de kust, ook het mooie binnenland met haar
prachtige natuur, mag u niet missen.
Het oude centrum van Benidorm heeft ondanks de drukte haar authentieke uitstraling weten de behouden, het is heerlijk om te slenteren langs
de vele winkeltjes in de nauwe straatjes en steegjes. Uitgaansmogelijkheden zijn er in overvloed; restaurants, bistro’s, cafeetjes, discotheken,
dancings en nachtclubs, Benidorm heeft het allemaal en nog veel meer!
Gedurende het hele jaar worden er diverse ﬁesta’s gevierd, u bent hier
als bezoeker meer dan welkom. Wilt u even de drukte ontvluchten,
het achterland biedt fantastische mogelijkheden voor het maken van
een mooie wandeling of u kunt een bezoek brengen aan Altea, Polop,
Finestrat, Villajoyosa en Guadelest, plaatsjes in de omgeving die een
bezoek zeker waard zijn. Natuurlijk kunt u bij onze reisleiding terecht
voor diverse excursies.

10
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SPANJE I COSTA BLANCA I BENIDORM

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
2% korting bij boekingen
gemaakt voor 31-10 en
verblijf vanaf 01-11.

Hotel Benilux Park ***
ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airconditioning, badkamer met bad/

douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Halfpension (Volpension tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Ingang van het hotel is gelegen aan een licht

hellende weg. Dit hotel is gesloten van 17-11 t/m 20-12 2018.

COSTA
COSTABLANCA
BRAVA

Hotel Benilux Park heeft een ideale ligging in Benidorm, aan de rand van het
oude centrum en ca 200 m van het Poniënte strand.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, lift, bagageruimte, speeltuintje,
restaurant, (pool)bar, zwembad met kinderbad en er is een zonneterras met
ligbedden en parasols.
SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma en tafeltennis. Tegen betaling:
Pooltafel

Extra voordeel
Lang Verblijf Korting:
3% bij boekingen
langer dan 14 nachten.
Verblijf vanaf 01-11

Hotel Port Fiësta Park ***
Dit hotel is perfect gelegen tussen het strand en het centrum in, wat het voor
ieder verblijf een feestje maakt.
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, restaurant, (pool) bar, zwembad met
kinderbad, binnenzwembad, sauna, zonneterras met ligbedden en een speeltuintje. Wifi (tegen betaling)
SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma, fitness ruimte en een squashbaan.

ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airconditioning, badkamer met bad/

douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Halfpension (Volpension en All Inclusief tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Ingang van het hotel is gelegen aan een licht

hellende weg. Verzorgde accommodatie, zeer geliefd bij de Nederlandse
vakantiegangers.

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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SPANJE I COSTA BLANCA I BENIDORM

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
5% korting bij boekingen
gemaakt voor 31-09 en
verblijf vanaf 01-11.

COSTA BLANCA

Hotel Prince Park ***
Hotel Prince Park is gelegen aan het mooie Láiguera Park, het groene hart
van Benidorm.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, Wifi, lounge, parking, lift, bagageruimte,
TV-kamer, speeltuin, restaurant, bar, zwembad en er is een zonneterras met
ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Entertainment en fitness

ACCOMMODATIE: Tv, Wifi, telefoon, airconditioning, verwarming, badkamer met

bad/douche, föhn, toilet, balkon/terras met zitje. Te huur: Minibar en kluisje.
VERZORGING: Volpension

Hotel Cabana ***
Dit hotel heeft goede faciliteiten en is geheel gerenoveerd. 500 m van het
strand en 800 m van het centrum van Benidorm.
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, Tv- en bagageruimte, restaurant, bar,
zwembad met kinderbad, zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Spelletjeskamer

12
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ACCOMMODATIE: Tv, Wifi, telefoon, airconditioning, koelkast, badkamer

met bad/douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Halfpension (Volpension en All Inclusief tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Ingang van het hotel is gelegen aan een hellende weg.

SPANJE I COSTA BLANCA I BENIDORM

Hotel Las Vegas **
ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airconditioning, badkamer met bad/douche,

toilet en meestal een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Volpension
GOED OM TE WETEN: Gratis water en wijn inbegrepen tijdens de maaltijden

(01/11/18-30/04/2019). Bus kan niet stoppen recht voor de accommodatie.

COSTA
COSTABLANCA
BRAVA

Hotel Las Vegas heeft een unieke en centrale ligging. Vlakbij het strand en
midden in het centrum.
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, TV-kamer, restaurant, bar, zwembad en
er is een zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Tegen betaling: Videogames.

Hotel Marconi ***
Gelegen aan het Poniente strand en slechts enkele minuten van het bekende
Elche Park.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, lift en bagageruimte, TV-kamer,
restaurant, bar, zwembad en er is een zonneterras met ligbedden.
ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airconditioning, verwarming, badkamer met
bad/douche, föhn, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje

VERZORGING: Halfpension (Volpension tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Tevens zeezichtkamers (op aanvraag tegen toeslag)

boekbaar.

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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Extra voordeel
Vroegboekkorting:
6% bij korting bij boekingen gemaakt voor 30-09.
Lang verblijf korting:
6% korting bij verblijf
langer dan 10 nachten
gedurende het gehele
seizoen. Verblijf vanaf
01-11.

Kortingen zijn niet
te combineren.

COSTA BLANCA

Hotel Avenida ****
Al jarenlang een topper in ons programma! Hotel Avenida is gelegen in het
oude centrum en bijna direct aan het strand.
FACILITEITEN: Receptie, Wifi, lounge, lift, TV-kamer, parking, speeltuin, restaurant, (pool)bar, zwembad met kinderbad, sauna en er is een zonneterras met
ligbedden en parasols.
SPORTACTIVITEITEN: Tegen betaling: Fitness

ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airconditioning, badkamer met bad/douche,

föhn, toilet en de meeste kamers zijn voorzien van een balkon met zitje. Te
huur: Minibar en kluisje.
VERZORGING: Halfpension (Volpension en All Inclusief tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Gelegen aan een wandelpromenade. Geen garantie
bij voorkeuren straatzijde en achterizijde. De bus stopt op 100 meter van het
hotel. 60+ korting vraag onze medewerksters.

Extra voordeel
Lang verblijf korting:
3% korting ontvangt u
bij een verblijf langer dan 7 nachten in
deze accommodatie.
Verblijf vanaf 01-11.

Hotel Benikaktus ***
Aan een hellende weg direct aan het Levante strand en de zee. Het oude
centrum van Benidorm bevindt zich op ca 2500 meter afstand.
FACILITEITEN: Receptie, Wifi, lounge, lift, restaurant, bar, zwembad met kinderbad en er is een zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Tegen betaling: Videogames en poolbiljart.
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ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airconditioning, badkamer met bad of douche,

föhn, toilet, balkon met zitje volledig omgeven door glas. Te huur: Minibar en
kluisje.
VERZORGING: Halfpension (Volpension tegen toeslag).

SPANJE I COSTA BLANCA I BENIDORM

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
6% bij korting bij boekingen gemaakt voor 30-09.
Verblijf vanaf 01-11.

Hotel Sol Pelicanos Las Ocas***+
ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, verwarming, badkamer met bad/douche, toilet

en een balkon/terras met zitje.
VERZORGING: Halfpension (Volpension en all inclusief tegen toeslag boekbaar)
GOED OM TE WETEN: Superiorkamers op aanvraag en tegen toeslag

beschikbaar.

COSTA
COSTABLANCA
BRAVA

Dit hotel is zeer geliefd, het hotel kent een gezellige sfeer en een prachtig
zwembad in Lagune stijl.
FACILITEITEN: Receptie, Wifi, lounge, lift, speeltuin, restaurant, (pool)bar,
zwembad met kinderbad en er is een zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma en een miniclub.

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
6% korting wanneer
u minimaal 45 dagen
voor aankomst uw
reservering maakt.
Lang verblijf korting:
6% korting ontvangt u
bij een verblijf langer
dan 14 nachten in
deze accommodatie.
Verblijf vanaf 01-11.
Kortingen zijn niet
te combineren.

Hotel Mont Park ***
Hotel Mont Park heeft een ideale ligging nabij het strand én het centrum van
Rincón de Loix.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, Wifi, lounge, TV-kamer, lift (geen lift tot aan het
restaurant, 17 treden), restaurant, bar, zwembad met kinderbad en een zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Tegen betaling: Videogames en poolbiljart.

ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airconditioning, badkamer met bad of dou-

che, föhn, toilet, de meeste kamers hebben een balkon/terras met zitje.
VERZORGING: Halfpension (Volpension tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Aqualandia water park en Mundomar aquarium liggen

2 km van hotel Mont Park vandaan.

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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COSTA BLANCA

Hotel Agir****
Gelegen op ongeveer 100 meter van het Levante strand en op loopafstand
van het oude centrum.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, Wifi, lift, lounge, lees- en TV-kamer, bagageruimte, (pool) bar, restaurant, zwembad met kinderbad en jacuzzi en er is
een zonneterras met ligbedden en parasols. Tegen betaling: Spa-faciliteiten

ACCOMMODATIE: Tv, Wifi, telefoon, verwarming, badkamer met bad/

douche, föhn, toilet, balkon/terras met zitje. Te huur: Minibar en kluisje.
VERZORGING: Halfpension

Extra voordeel
Lang verblijf korting:
5% korting ontvangt u
bij een verblijf langer
dan 14 nachten in
deze accommodatie.
Verblijf vanaf 01-11.

Hotel Montesol ***
Hotel Montesol is een goed verzorgd hotel en heeft een perfecte ligging in
het centrum én vlakbij het strand!
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, Wifi, lobby, lift, bagageruimte, restaurant en een
snackbar.
SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma en tafeltennis. Tegen betaling:
Poolbiljart.
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ACCOMMODATIE: Tv, Wifi, telefoon, airconditioning, badkamer met douche,

toilet, föhn en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Halfpension (Volpension tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Mooie verzorgde accommodatie met unieke ligging!

SPANJE I COSTA BLANCA I BENIDORM

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
10% korting bij boekingen
gemaakt minimaal 90
dagen voor aankomst,
6% bij minimaal 60 dagen
en 3% bij minimaal 30
dagen voor aankomst.
Verblijf vanaf 01-11.

Aparthotel Levante Club
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.): Woon/slaapkamer, apar-

te 2 persoons slaapkamer, tv, kitchenette met oven, koffiezetapparaat, badkamer met bad/douche, toilet en balkon/terras met zitje. 3 kamerappartement
(max. 5 pers.): Idem als 2 kamerappartement met extra slaapkamer. Studio
(max. 2 pers.): Tevens zijn er ook studio’s boekbaar voor maximaal 2 personen.
VERZORGING: Logies (Halfpension, volpension en All Inclusief tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Kerstdiner en Oudejaars diner verplicht tegen toeslag.

COSTA
COSTABLANCA
BRAVA

Aparthotel Levante Club & Spa is een mooi modern aparthotel waar je
volledig tot rust kunt komen.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, airco, bagageruimte, lift, bar, restaurant,
zwembad en een zonneterras met ligbedden en parasols. Tegen betaling
Spa-faciliteiten
SPORTACTIVITEITEN: Fitness, tennis en paddle.

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
3% korting bij boekingen
gemaakt voor 31-08.
TIP!

U kunt hier ook
overwinteren!

Lang verblijf korting:
vanaf 28 nachten verblijf
zeer aantrekkelijke
tarieven in deze accommodatie! Vraag onze
reserveringsafdeling!
Verblijf vanaf 01-11.
Kortingen zijn niet
te combineren.

Appartementen Halley
De appartementen in het complex zijn eenvoudig maar prima voor een relax
vakantie!
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lift, bagageruimte, bar/cafetaria,
zwembad met kinderbad en een zonneterras met ligbedden.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.): Woon/slaapkamer,
aparte 2 persoons slaapkamer, Tv, kitchenette met oven, koffiezetapparaat,

badkamer met bad/douche, toilet en een balkon/terras met zitje.
Tevens 3 kamerappartement boekbaar (max 5 pers) als 2 kamerappartement
echter ruimer en een extra 2 persoonskamer.
VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: De appartementen zijn gelegen aan een hellende weg.

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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Extra voordeel
Vroegboekkorting:
6% korting bij boekingen
gemaakt voor 30-9.
TIP!

U kunt hier ook
overwinteren!

Lang verblijf korting:
6% korting ontvangt u
bij een verblijf langer
dan 10 nachten in
deze accommodatie.
Verblijf vanaf 01-11.
Kortingen zijn niet
te combineren.

COSTA BLANCA

Appartementen Avenida
In het hart van het oude centrum gelegen met het lange Levantestrand op
slechts 75 meter afstand. Kortom een unieke centrale locatie!
FACILITEITEN: Receptie, lounge, wasmachine en een droger. Je kunt gebruik maken van de faciliteiten in hotel Avenida o.a.
zwembad, terras met ligbedden, jacuzzi, bar, restaurant.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.): Woon/slaapkamer,

tv, telefoon, 2 persoons slaapkamer, kitchenette, koelkast, magnetron,
broodrooster, badkamer met bad/douche, toilet, balkon/terras met zitje
en airconditioning.Te huur: Kluisje. 3 kamerappartement (max 6 pers.):
VERZORGING: Logies (Logies met ontbijt, Halfpension en Volpension tegen
toeslag).
GOED OM TE WETEN: De maaltijden worden geserveerd in hotel Avenida.

Extra voordeel

TIP!

U kunt hier ook
overwinteren!

Lang verblijf korting:
5% korting ontvangt u
bij een verblijf langer dan 7 nachten in
deze accommodatie.
Verblijf vanaf 01-11.

Appartementen Amalia
Appartementen Amalia zijn fijne appartementen die beschikken over een
ruim balkon.
FACILITEITEN: Receptie, Wifi, bar, lift en een zwembad met zonneterras.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 3 pers.): Woon/slaapkamer,
aparte slaapkamer voor 2 personen, Tv, kitchenette met koffiezetapparaat en
magnetron en een ruim balkon en zitje. Te huur: Kluisje.

18
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VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Wisseling bedlinnen en handdoeken 1 x per week.

SPANJE I COSTA BLANCA I BENIDORM

Extra voordeel

TIP!

U kunt hier ook
overwinteren!

Lang verblijf korting:
5% korting ontvangt u
bij een verblijf langer
dan 28 nachten in
deze accommodatie.
Verblijf vanaf 01-11.

Appartementen Moby Dick
balkon. Te huur: Kluisje. 3 kamerappartement (max 6 pers.): Idem als het
2 kamerappartement, extra 2 pers. slaapkamer. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: De appartementen zijn deels in privé bezit waardoor
de inrichting variëert. Nederlandse eigenaar.

COSTA
COSTABLANCA
BRAVA

Deze eenvoudige populaire appartementen liggen op slechts 500 meter van
het Levante strand en 800 meter van het gezellige centrum liggen.
FACILITEITEN: Receptie, lift, zwembad, terras met ligbedden en een Hollandse
bar met eetcafé. Tegen betaling: Wifi
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.): Woon/slaapkamer, Tv
met o.a. NPO 1 en RTL 4, 2 pers. slaapkamer, kitchenette, koelkast, koffiezetapparaat, badkamer met bad/douche, toilet, wasmachine en een beglaasd

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
5% korting bij boekingen
gemaakt minimaal 60
dagen voor aankomst en
3% korting bij boekingen
gemaakt minimaal 30
dagen voor aankomst.
Lang verblijf korting:
5% korting ontvangt u
bij een verblijf langer
dan 14 nachten en 3%
bij langer dan 7 nachten
in deze accommodatie.
Verblijf vanaf 01-11.
Kortingen zijn niet
combineerbaar!

Appartementen Playamar
De appartementen bij Playamar zijn prima verzorgde appartementen.
FACILITEITEN: Receptie, Wifi, lounge, lift, restaurant, bar, zwem-

VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Gedurende het winterseizoen kan het zijn dat de

bad met kinderbad en er is een zonneterras met ligbedden.

receptie bij Coconut Bar is. Er staan duidelijke instructies op de deur.

SPORTACTIVITEITEN: Poolbiljart.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.): Tv, telefoon, air-

conditioning, badkamer met bad of douche, föhn, toilet, balkon met
zitje volledig omgeven door glas. Te huur: Minibar en kluisje.

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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COSTA BLANCA

Appartementen Torre Yago
Unieke ligging, direct aan het mooie Levante strand met het centrum van
Benidorm op ca. 900 meter.
FACILITEITEN: Receptie, lift, speeltuin en tegen betaling een parkeerplaats.
ACCOMMODATIE: 3 kamer appartement (max. 5 pers.):Woon/slaapkamer, 2x 2 persoons slaapkamer, kitchenette, koelkast, broodrooster, magnetron, koffiezetapparaat, badkamer met bad/douche en
toilet en er is een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: TV

VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Vanaf uw balkon heeft u (zij)zeezicht! In de hal

zijn geen mogelijkheden voor het opladen van een scootmobiel.

Extra voordeel
Lang verblijf korting:
5% korting ontvangt u
bij een verblijf langer
dan 28 nachten in
deze accommodatie.
Verblijf vanaf 01-11.

Appartementen Torre Principado
Zeer eenvoudige appartementen met het strand voor de deur aan het einde
van de boulevard. Centrum op ca. 900 meter.
FACILITEITEN: Receptie, lift en een tuin. LET OP: zwembad gesloten in de
winter.

20

WINTERVAKANTIES 2018-2019 I REKRO REIZEN

ACCOMMODATIE: Studio (max. 3 pers.): Woon/slaapkamer, slaapbank, TV,

kitchenette, koelkast, badkamer met bad/douche, toilet, eethoek en er is een
beglaasd balkon.
VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Alle eenvoudige studio’s hebben zeezicht!

SPANJE I COSTA BLANCA I BENIDORM

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
6% korting bij boekingen
gemaakt minimaal 30
dagen voor aankomst.
Verblijf vanaf 01-11.

Appartementen Acuarium II
mer met douche/bad en toilet, keuken met koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker en een balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Wisseling bedlinnen 1 x per week
en wisseling handdoeken 2 x per week.

COSTA
COSTABLANCA
BRAVA

Nette appartementen gelegen op 700 meter van het strand en nabij het
gezellige nieuwe centrum van Benidorm!
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, Wifi, zwembad met kinderbad en een
zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Tennisbaan.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.): Woon/slaapkamer met bedbank, Wifi, Tv, aparte 2 persoons slaapkamer, badka-

TIP!

U kunt hier ook
overwinteren!

Appartementen Gemelos 22
Zeer centrale ligging slechts 450 meter van het Levante strand en de gezellige boulevard.
FACILITEITEN: Receptie, Wifi, lounge, lift, zwembad met kinderbad en er is een
zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Tennis, voetbal, basketbal, jeu de boules en midgetgolf.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.): Woon/slaapkamer,
2 persoons slaapkamer, kitchenette, kookplaten, koelkast, koffiezetapparaat,

oven, magnetron, badkamer met bad/douche, toilet en een balkon/terras met
zitje. 3 kamerappartement (max. 6 pers.): Idem als het 2 kamerappartement,
ruimer, extra 2 persoons slaapkamer. Tegen betaling: Tv met Nederlandse
zenders, ventilator en airco op aanvraag.
VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Nederlands sprekende receptioniste. Tevens deluxe
appartementen met airconditioning en Nederlandse tv. Mooie overwinterings
aanbiedingen!

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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COSTA BLANCA

Hotel Albir Playa****
De diverse Welness faciliteiten, de mooie tropische tuin en de Spaanse sfeer
zijn elementen die een ontspannen vakantie compleet maken.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, Wifi, bagageruimte, lounge, lift, restaurant, bar,
speeltuin, zwembad met kinderbad en een zonneterras met ligbedden, jacuzzi
en Spa-faciliteiten.
SPORTACTIVITEITEN: Fitness

ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, kluisje, badkamer met bad/douche, toilet en een

balkon/terras met zitje (bij de meeste kamers).
VERZORGING: Halfpension, (Volpension tegen toeslag)
GOED OM TE WETEN: Zwembadzijde en Deluxe kamers tegen toeslag op

aanvraag.

Extra voordeel
Lang verbijf korting:
3% korting bij verblijf
langer dan 7 nachten.
Verblijf vanaf 01-11.

Hotel Kaktus Albir****
Hotel Kaktus Albir is een modern en luxe hotel in Albir met een fantastische
ligging aan het strand.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lift, bagageruimte, Tv-ruimte, restaurant, bar,
snackbar, speeltuin, zwembaden, zonneterras met ligbedden op het dak en
een kinderbad. Tegen betaling: Spa-faciliteiten.
SPORTACTIVITEITEN: Fitness en poolbiljart.

24
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ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airco, badkamer met bad of douche en

toilet, balkon of terras met zitje. Tegen betaling: Minibar en kluisje.
VERZORGING: Halfpension (Volpension tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Prachtig hotel direct aan de boulevard!

SPANJE I COSTA BLANCA I CALPE

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
8% korting bij boekingen
gemaakt minimaal 30
dagen voor aankomst.
Verblijf vanaf 01-11.
Gratis nachten in bepaalde periodes. Vraag onze
reserveringsafdeling.

AR Diamante Beach Spa hotel****
Dit hotel biedt alle faciliteiten aan om een zorgeloze vakantie te hebben.

ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airconditioning, koelkast, badkamer

met bad/douche, toilet, kluisje en een balkon met terras/zitje.

restaurant, bar, zwembad met kinderbad en er is een zonneterras met ligbedden. Tegen betaling: Spa-faciliteiten
SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma

VERZORGING: Logies-Ontbijt (Halfpension en Volpension tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Prachtig verzorgt hotel met heel veel faciliteiten.

COSTA
COSTABLANCA
BRAVA

FACILITEITEN: 24-uursreceptie, Wifi, lounge, TV-kamer, lift, bagageruimte, tuin,

Appartementen Ambar Beach
Verzorgde appartementen met een prachtige ligging op slechts 2 minuten
lopen van het strand. In de directe omgeving vindt u diverse winkels en
terrassen.
FACILITEITEN: Receptie, lift, zwembad met zonneterras, wifi, speeltuin en
parkeerplaats.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 3 personen) tv, telefoon,
airconditioning, woon/slaapkamer, aparte 2 persoonsslaapkamer, keuken

met koelkast, oven en magnetron, badkamer met douche en toilet. Balkon
of terras met zitje. Tevens 3 kamerappartement (max 5 pers.) boekbaar.
Idem als 2 kamerappartement echter ruimer en extra 2 persoons kamer.
VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Nieuw in ons aanbod, mooie appartementen, vrijwel
direct aan het strand in het mooie Calpe

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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Luxe

Benidorm

Flash Hotel Benidorm ****
De ligging van Hotel Flash is perfect! Dichtbij het strand waar je
een verkoelende duik kan nemen.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, Wifi, lounge, bar, restaurant, disco/

pub, bagageruimte, zwembad en een zonneterras met ligbedden.
Tegen betaling: Spa-faciliteiten.
ACCOMMODATIE: Tv, Wifi, telefoon, airconditioning, verwarming,
badkamer met bad/douche, en er is een balkon/terras met zitje.
Tegen huur: Minibar en kluisje.
VERZORGING: Halfpension (Volpension tegen toeslag).

COSTA BLANCA

Benidorm

Hotel Palm Beach ****
Wilt u helemaal tot rust komen? Dan bent u bij het viersterren
hotel Palm Beach aan het juiste adres! Dit hotel heeft een gratis
shuttleservice naar het strand en Wifi!
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, lift, speeltuin, (pool)bar,
restaurant, handdoekenservice (tegen borg), binnenzwembad, Spafaciliteiten, zwembad met kinderbad en er is een zonneterras met
ligbedden en parasols. Gratis toegang tot Aqualandia en Mundomar.
ACCOMMODATIE: Tv, Wifi, telefoon, airconditioning, badkamer met
bad/douche, toilet, föhn en er is een balkon met zitje.
Tegen betaling: Kluisje en minibar.
VERZORGING: Logies-Ontbijt (Half-/Volpension tegen toeslag).

Benidorm

Levante Club & Spa ****
Hotel Levante Club & Spa is een mooi modern (adults only) hotel
waar u volledig tot rust kunt komen. De uitgebreide faciliteiten
en services zullen er voor zorgen dat u zich geen moment hoeft
te vervelen.
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, airco, bagageruimte, lift,

bar, restaurant, zwembad en een zonneterras met ligbedden en
parasols. Tegen betaling: Spa-faciliteiten en parking
ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airco, Wifi, verwarming, badkamer
met bad/douche, föhn, toilet en een terras/balkon met zitje. Tegen
betaling: Kluisje en minibar.
VERZORGING: Logies-Ontbijt (Half-, Volpension en All Incl. tegen toeslag).
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Moraira

Casa Lara
Casa Lara is een gezellig compleet ingerichte villa voor 4 tot
6 personen, gelegen in Moraira in de Costa Blanca. Deze villa
beschikt over diverse faciliteiten om een heerlijke onbezorgde
vakantie te ervaren. De ligging is uniek, het uitzicht is werkelijk
waar adembenemend en deze idyllische villa is gelegen op een
perceel van circa 800 m2 in de rustige woonwijk San Jaime.
FACILITEITEN: 3 slaapkamers, Wifi, airconditioning, 2 badkamers

met douche, toilet en wastafel, woonkamer, eetkamer, volledige
ingerichte keuken, BBQ, 3 toiletten, dakterras, overdekt terras,
buitendouche, carport, Nederlandse HD-TV, wasruimte met wasmachine en droger en een privé zwembad.

Casa Alicia
Casa Alicia is een praktisch ingerichte villa voor 4 tot 6 personen, en van alle gemakken voorzien. Deze villa beschikt over
diverse faciliteiten om een heerlijke onbezorgde vakantie te
ervaren. De ligging is perfect, het uitzicht is werkelijk waar
adembenemend en deze idyllische villa is gelegen op een
perceel van circa 825 m2 in de rustige woonwijk San Jaime.
FACILITEITEN: 3 slaapkamers, Wifi, airconditioning, 2 badkamers

LUXE VAKANTIEHUIZEN

Moraira

met douche, toilet en wastafel, woonkamer, volledige ingerichte
keuken, BBQ, 2 toiletten, dakterras, 2 overdekte terrassen,
buitendouche, carport, Nederlandse HD-TV, wasruimte met
wasmachine en droger en een privé zwembad.

Teulada

Appartementen Mediterraneo

Moraira

Appartementen Monica

Meer info of dit luxe aanbod boeken? Bel 0162 - 681909 of kijk op www.rekro.nl
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Costa del Sol
Nieuw dit jaar in het assortiment van Rekro
Reizen; Costa del Sol! Deze Costa is gelegen in het
zuiden van Spanje tussen de badplaats Amuñécar
en de spectaculaire Rots van Gibraltar.

COSTA DEL SOL

Vlieg naar de zon!
Costa del Sol doet haar naam eer aan, zo is de temperatuur altijd bijzonder aangenaam met een verkoelende zeewind.
Brede stranden, authentieke dorpjes, gezellige barretjes, prachtige golfbanen alles is hier te vinden! Het vervoer naar
deze costa wordt gedaan per vliegtuig! Ook dit is weer slechts een selectie uit ons brede aanbod, kijk op www.rekro.nl
voor ons uitgebreide aanbod of neem contact op met onze reserveringsafdeling.

Dit speciale aanbod boeken? Bel 0162 - 681909 of kijk op www.rekro.nl

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
5% korting bij boekingen
gemaakt minimaal 30
dagen voor aankomst.
Lang Verblijf Korting:
5% korting bij verblijf
langer dan 7 nachten.
Verblijf vanaf 01-11-2018

Hotel Plaza Cavana *** I Nerja
Verblijf in het hart van Nerja, op slechts 100 meter van het strand en het
bekende Balcón de Europa.
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lounge, zwembad (op het
dak) met ligbedden, bar en parkeerplaats.
ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, wifi, airco, kleine koelkast, badkamer met bad of
douche, toilet en föhn. Tevens beschikken de kamers over een (frans)balkon.
Te huur: kluisje.
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VERZORGING: Logies met ontbijt
GOED OM TE WETEN: Zeer verzorgd kleinschalig hotel met een

unieke ligging. Zeer ruime lichte kamers met veel faciliteiten.

SPANJE I COSTA DEL SOL

Extra voordeel
Lang Verblijf Korting:
5% korting bij verblijf
langer dan 7 nachten.
7 % bij verblijf langer
dan 14 nachten en
15% bij verblijf langer
dan 28 nachten.
Verblijf vanaf 01-11-2018

Appartementen Minerva Jupiter I Benalmadena
magnetron, koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker. Aparte 2 persoonsslaapkamer. Balkon met zitje. Tevens studio’s te reserveren kleiner zonder aparte
slaapkamer (max. 3 pers.).
VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Eenvoudige maar zeer verzorgde appartementen in het
mooie Benalmadena.

COSTA
COSTADEL
BRAVA
SOL

Eenvoudige appartementen op loopafstand van het mooie zandstrand en op
1000 meter van de gezellige haven met de vele restaurantjes en barretjes.
FACILITEITEN: receptie, lounge, wifi, buitenzwembad met ligbedden, gratis parkeergelegenheid.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.), woon/slaapkamer met
zithoek, bedbank, airco en tv. Badkamer douche, toilet. Kitchenette met

Extra voordeel
Vroegboekkorting:
7% korting bij boekingen
gemaakt voor 30-09-2018
en 5% korting bij boekingen gemaakt vanaf
01-10 t/m 31-10-2018.
Lang Verblijf Korting:
5% korting bij verblijf
langer dan 28 nachten.
Verblijf vanaf 01-11-2018

Hotel ROC Flamingo **** I Torremolinos
Prachtige accommodatie gelegen aan de rand van het centrum op 7 minuten lopen naar het Strand en de gezellige boulevard.
FACILITEITEN: Receptie, lounge, gratis wifi in openbare ruimtes, restaurant,
bar, mooi zwembad met loungebar, ligbedden en parasols. Tegen betaling
parkeerplaats.
ACCOMMODATIE: Tv, telefoon, airco, bureau, badkamer met bad of
douche, föhn en toilet. Balkon of terras met zitje. Te huur, kluisje.

VERZORGING: Logies met ontbijt ( halfpension, volpension en all inclusief tegen

toeslag boekbaar).
GOED OM TE WETEN: Er rijdt meerdere malen per dag een gratis pendelbus

naar het centrum en het bajondillo strand. Voor gasten van Roc Flamingo is
een prive strandje gereserveerd.

REKRO REIZEN I WINTERVAKANTIES 2018-2019
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Appartementen Mediterráneo Real I Fuengirola
Deze zeer verzorgde appartementen liggen op 7 minuten lopen van het
strand aan de rand van het gezellige centrum van Fuengirola. In de directe
omgeving van het appartementencomplex vindt u leuke winkeltjes en
restaurantjes.
FACILITEITEN: Receptie, lounge, gratis wifi, lift, restaurant, zwembad met
ligbedden en parasols. Tegen toeslag wellness sauna en solarium en massages.
Parkeerplaats.

ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.) woon/slaapkamer met
bedbank, zithoek, kitchenette met kookplaten, magnetron, koffiezetapparaat,
vaatwasser, wasmachine en koelkast. Badkamer met bad of douche, föhn
en toilet. Balkon of terras met zitje. Tevens 3 kamerappartementen boekbaar
ruimer met een extra slaapkamer (max. 6 pers.).
VERZORGING: Logies, (ontbijt en halfpension tegen toeslag).
GOED OM TE WETEN: Stijlvol ingerichte verzorgde appartementen met een
prima ligging en zeer uitgebreide faciliteiten.unieke ligging. Zeer ruime lichte
kamers met veel faciliteiten.

Appartementen Fuengirola Beach I Fuengirola
Stijlvolle ruime appartementen op slechts 500 meter van het lange zandstrand en het gezellige centrum.
FACILITEITEN: Receptie, lounge, bar, gratis wifi, zwembad met ligbedden en parasols.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4pers.) ruime woon/
slaapkamer met slaapbank, tv, airco, telefoon, kitchenette met
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elektrische kookplaten, koelkast, magnetron en koffiezetapparaat. Badkamer met bad / douche, föhn en toilet. Balkon met zitje. Te huur,
kluisje. Tevens zijn er 3 kamerappartementen, idem als 2 kamerappartement maar ruimer en extra aparte slaapkamer (max. 6 pers.).
VERZORGING: Logies
GOED OM TE WETEN: Het complex beschikt over een eigen tennisbaan en
fitness.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Rekro Reizen
voorwaarden
Wanneer u een vakantie boekt bij Rekro Reizen gaat u
automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en de
ANVR reizigers- en boekingsvoorwaarden (zie www.anvr.nl).
Wij adviseren u dan ook deze altijd goed te lezen voordat u
een boeking maakt. Zo bent u verzekerd van uitstekende
voorwaarden en gaat u goed geregeld op vakantie!

ANVR-REISVOORWAARDEN
Rekro Reizen [KvK 18129564] is
aangesloten bij de ANVR onder
nummer 1260. De ANVR hanteert strenge
normen voor het lidmaatschap en bevordert
de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen in deze brochure worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden
(Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of
Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden)
die van toepassing zijn op alle aanbiedingen in al onze publicaties tenzij uitdrukkelijk
wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
U kunt deze voorwaarden nalezen op de
website van de ANVR, www.anvr.nl.
Tevens staat op deze site een download link
naar de consumenten brochure “Alles wat je
moet weten voordat je op reis gaat”. Hierin
worden alle belangrijke wijzigingen en regels
duidelijk omschreven.
STICHTING
GARANTIEFONDS REISGELDEN
Rekro Reizen [KvK 18129564]
is aangesloten bij SGR en SGRZ
onder nummer 1977. Binnen de
grenzen van de SGR(Z)-garantieregeling vallen de in de programma
gepubliceerde reizen onder de
garantie van SGR(Z). Deze SGR(Z)-garantie
houdt in dat de consument/opdrachtgever
ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde
reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij
door ﬁnancieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover
de overeenkomst mede het vervoer omvat en
de plaats van bestemming reeds is bereikt,
wordt zorg gedragen voor de terugreis.” Voor
aanvullende informatie verwijzen wij u naar
www.sgr.nl/garantieregeling en www.srgz.nl.

CALAMITEITENFONDS
Rekro Reizen [KvK 18129564] is
aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van het
Calamiteitenfonds vallen de in dit programma
gepubliceerde reizen onder de garantie van het
Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u
als consument die deelneemt aan een door ons
georganiseerde reis:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien
wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of
niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt
indien wij als gevolg van een calamiteit de reis
moeten aanpassen of u vervroegd moeten
repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door,
molest, politieke onrust of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per boeking (maximaal 9
personen).
BETTER HOLIDAYS
Bij het samenstellen van onze reizen houden
we rekening met mensen, milieu, natuur en
cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou
bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet
van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft,
nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk
lokaal gerecht proeft; samen werken we aan
vakanties die zorgen voor betere plekken
en mooiere ervaringen. En daarmee leveren
we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen
die op de vakantiebestemming wonen.

BESTRIJDING KINDERSEKSTOERISME
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence
for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou
uit met ons alert te zijn en vermoedens van
seksueel misbruik van kinderen te melden
op www.meldkindersekstoerisme.nl
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.
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Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING
Op 25 mei is de nieuwe AVG (Algemene
verordening gegevensbescherming) / GDPR
(General Data Protection Regulation) van
toepassing geworden. Rekro Reizen voldoet aan
de eisen die deze wet stelt aan uw gegevensbescherming en zal zorgvuldig omgaan met
uw persoonlijke gegevens. Een overzicht van
de gegevens die nodig zijn om uw reis te
boeken worden volgens onze privacy policy
behandeld. De privacy policy is terug te vinden
op de website van Rekro Reizen. Tevens kunt u
deze opvragen bij onze reserveringsafdeling.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
U dient persoonlijke gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn voor het maken van
een resevering. Deze gegevens betreﬀen niet
alleen een geestelijke of lichamelijke handicap,
maar ook hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor
de medepassagiers van belang kunnen zijn.
Indien u boekt voor andere deelnemers bent u
hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die
u aanmeldt, dit geldt tevens voor het nakomen
van de betalingsverplichting. Op het moment
van boeking hebben wij van alle deelnemers de
correct gespelde namen met de volledige eerste
voornaam (volgens paspoort) en geboortedata
nodig. Ten aanzien van minderjarige reizigers
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moet worden aangetoond dat ouders of
voogden toestemming hebben verleend voor
de te maken reservering en uiteindelijke reis.
AAN-/ EN RESTANTBETALING
Bij het tot stand komen van de overeenkomst
dient een aanbetaling van 15% van de totale
overeengekomen reissom te worden voldaan.
In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels/
appartementen bedraagt de aanbetaling 20%
van de reissom. Het minimumbedrag voor
de aanbetaling bedraagt € 50,- per persoon.
Tevens dienen gereserveerde vliegtickets en
een eventuele annuleringsverzekering volledig
bij de aanbetaling voldaan te worden. Indien er
sprake is van een vroegboekkorting inclusief
uw reissom kan het voorkomen dat het aanbetalingsbedrag meer zal zijn dan de eerder
genoemde 15%. Indien dit van toepassing is
wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. Het
restant van de reissom moet uiterlijk zes weken
voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen
uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum
van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn
van Rekro Reizen. De reiziger is in verzuim als
dit niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig
heeft betaald, stuurt Rekro Reizen de reiziger
een kosteloze betalingsherinnering, waarin
de reiziger een termijn van 7 kalenderdagen
wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen.
Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de
overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de
dag van verzuim. Rekro Reizen heeft het recht
om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen bij de reiziger. Indien
de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag
van vertrek tot stand komt, moet terstond de
gehele reissom worden voldaan. De reiziger die
niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens
Rekro Reizen heeft voldaan, is over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding
van door Rekro Reizen gemaakte incassokosten.
Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende
€ 5.000,00 met een minimum van € 40,00.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd
brengt Rekro Reizen de reiziger naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten de volgende
annuleringskosten in rekening.
• Bij annulering tot de 42ste kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling
15% of 20% van de reissom met minimum van
€ 50,- p.p..
• Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag
(inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief)
vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag
(inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 40% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag
(inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 50% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag
(inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 75% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
• Bij annulering op de dag van ver-
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trek 100% van de reissom.
Annuleringskosten voor wat betreft eventuele
vliegtickets is altijd 100%. Tevens worden de
reserveringskosten van de boeking nimmer
gerestitueerd. Indien de reden van annulering volgens de verzekeringsmaatschappij een geldige is kunt u altijd proberen de
kosten bij hen te verhalen. Rekro Reizen zal
u hierbij waar mogelijk ondersteunen bij
het indienen van de verzekeringsclaim.
EUROPEESCHE VERZEKERINGEN
Tussen boeking van uw reis en vertrek kan
er van alles gebeuren. Ziekte of ongeval van
uzelf, 1e of 2e graad familie of een huisgenoot, ernstige schade aan huis of bedrijf, een
echtscheiding of onvrijwillige werkloosheid.
Ook tijdens uw vakantie kunt u overvallen
worden door omstandigheden waardoor
een vervroegde terugkeer naar Nederland
noodzakelijk wordt geacht. Als u bij boeking een
annuleringsverzekering afsluit krijgt u veelal
de niet genoten reisdagen terug. Tevens raden
wij u aan naast de annuleringsverzekering
een reis-, bagage- en ongevallenverzekering af
te sluiten. In geval van ernstige ziekte of een
ongeval kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij. Laat
u goed informeren omtrent de verzekeringsvoorwaarden tijdens het boeken van uw reis.
GROEPSREIZEN
Uiteraard kunt u ook met een groep, vereniging of club van onze aantrekkelijk geprijsde
reizen gebruik maken. Vraag geheel vrijblijvend
een oﬀerte aan bij onze afdeling groepen
en proﬁteer van de vele voordelen.
REISDOCUMENTEN
Stelt u zich terdege op de hoogte van de voor
u noodzakelijke reisdocumenten. In eerste instantie is dat een geldig paspoort. Bij het in druk
geven van deze brochure (augustus 2018) was
een geldige identiteitskaart van de Europese
Unie voor Spanje toegestaan. Sinds 2012 is het
volgens de wet verplicht gesteld om kinderen
ongeacht de leeftijd te laten reizen op een eigen
reisdocument, het is dus niet meer toegestaan
te reizen naar het buitenland met kinderen die
niet beschikken over een eigen paspoort of
identiteitskaart. Voor personen met een andere
nationaliteit dan de Nederlandse kan een visum
voorgeschreven zijn. Informeer hiernaar bij het
consulaat of de ambassade van het te bezoeken
land. De chauﬀeur/reisleider van de touringcar
is gemachtigd voor vertrek op naleving van
deze bepaling controle uit te oefenen; ons
bedrijf is helaas genoodzaakt personen die niet
over geldige (reis)documenten beschikken als
passagier te weigeren, in het belang van een
goede en snelle afwikkeling van de reis. Wij
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
eventuele gevolgen en/of kosten voortvloeiend
uit ongeldige of ontbrekende (reis)documenten.
WIJZIGINGEN
Deze brochure is in Augustus 2018 in druk
gegeven. Sindsdien kunnen in de gegevens
betreﬀende de reisaanbiedingen wijzigingen opgetreden zijn. Wij behouden ons het
recht voor om de reissom te wijzigen, indien
wijzigingen in de verschuldigde heﬃngen
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(hiermede tevens begrepen de wijzigingen
van de Nederlandse of buitenlandse BTW
voorschriften), toegepaste wisselkoersen en
vervoerskosten daartoe aanleiding geven.
IN DE PLAATSSTELLING
Indien u onverhoopt uw geboekte reis
moet annuleren bestaat onder bepaalde
voorwaarden de mogelijkheid dat een
ander uw boeking overneemt. De kosten
die hieraan zijn verbonden brengt Rekro
Reizen u in rekening en zijn op aanvraag.
KORTER OF LANGER MET VAKANTIE?
Rekro Reizen heeft ﬂexibiliteit hoog in het
vaandel staan, echter kunnen wij niet alle
mogelijkheden die wij te bieden hebben kwijt
in deze brochure. Neem contact op met onze
reserveringsafdeling en vraag naar de vele
mogelijkheden en tarieven.
PLAATSBESCHRIJVING EN FOTOMATERIAAL
De plaatsbeschrijvingen zijn vaak ontleend
aan gegevens van de plaatselijke instanties.
Wij trachten deze zoveel mogelijk op juistheid
te controleren. Tevens streven wij ernaar de
beschrijving van de accommodaties zo reëel
mogelijk weer te geven. Er kunnen zich echter,
buiten ons medeweten, tussentijdse veranderingen voordoen. Hiervoor kan Rekro Reizen
niet aansprakelijk gesteld worden. De bij de
accommodatiebeschrijving afgedrukte foto’s
geven uitsluitend een idee van de betreﬀende
accommodatie. Het kan voorkomen dat het
in- of exterieur van uw accommodatie afwijkt
van de afbeeldingen in dit programma. De
sfeerfoto’s zijn dus uitsluitend bedoeld om u
een indruk te geven van hetgeen er aangeboden wordt. Voor door derden uitgegeven
foto’s, folders en voorlichtingsmateriaal
bijgesloten bij uw reispapieren kunnen wij
geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
NIET TEVREDEN
Wij doen al het mogelijke om uw vakantie
probleemloos te laten verlopen. Indien u echter
meent ter plaatse een gerechtvaardigde klacht
te hebben, dan dient deze onmiddellijk te
worden gemeld aan onze reisleiding, die alles
in het werk zal stellen om uw probleem op te
lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid
zijn opgelost, dan dient u met de reisleiding
het standaard onregelmatigheidsrapport in te
vullen, uw klacht te beschrijven en deze te laten
ondertekenen door de reisleiding. Klachten
dienen altijd ter plaatse te worden gemeld
aan onze reisleiding; die is er immers voor om
eventuele problemen op te lossen. Mocht u
onze reisleiding om welke reden dan ook niet
kunnen bereiken, neemt u dan contact op met
onze reserveringsafdeling. Rekro Reizen neemt
uw klacht uitsluitend in behandeling als uw
brief begeleid wordt door bovengenoemd rapport. Een klacht die niet tijdig wordt ingediend
kan niet in behandeling genomen worden. De
termijn van het indienen van een klacht is 1
maand na terugkomstdatum. Klachten over
maaltijden kunnen wij nimmer in behandeling
nemen, daar smaken veelal persoonlijk zijn.
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PRIJSSTELLING
In deze brochure staan geen prijzen weergegeven, dit omdat we ﬂexibel willen zijn en
voor u altijd de meest voordeligste prijs willen
aanbieden. Tevens werken veel accommodatieverschaﬀers met ﬂexibele prijsstellingen waardoor er geen vaste contractprijs
afspaken meer mogelijk zijn voor een langere
periode. Alle prijzen zijn op onze website
terug te vinden of neem contact op met onze
reserveringsafdeling en vraag naar de geldende
prijsstelling en eventuele aanbiedingen.
BIJKOMENDE KOSTEN
Reserveringskosten € 10,- per boeking (bus/
vlieg) en € 26,- per boeking (eigen vervoer).

TOERISTENBELASTING
Sinds enige tijd is Spanje gestart met het
invoeren van toeristenbelasting. Deze
belasting dient betaald te worden aan de
accommodatieverschaﬀer. Afhankelijk
van de accommodatieklasse kunnen deze
prijzen variëren tussen € 0,50 - € 1,50 per
persoon per nacht. Deze belasting wordt voor
maximaal 7 nachten berekend ongeacht of
u langer verblijft in een accommodatie.
ACCEPTATIE BOEKING
Na reservering ontvangt u de factuur/bevestiging met voorkeur per mail binnen een
paar dagen na boeking. U dient alle
gegevens goed na te kijken en indien

er onjuistheden vermeld staan dient u deze
per ommegaande, in elk geval binnen 5 dagen
na ontvangst, aan ons te melden. Bij vliegreizen is het van groot belang dat de namen
van de reizigers vermeld staan zoals ook in
het paspoort. Indien wij geen terugkoppeling
binnen 5 dagen na ontvangst factuur hebben
ontvangen gaan wij ervan uit dat alle gegevens
die op de bevestiging staan juist zijn. U gaat
akkoord met de reservering en de gegevens op
de bevestiging zodra u op enigerlei wijze een
betaling heeft gedaan.

ANVR-TOURINGCAR CLASSIFICATIE
ANVR-organisatoren van busreizen
hebben ten behoeve van de
duidelijkheid voor hun reizigers
afgesproken de belangrijkste
kwaliteitsnormen van de bussen standaard vast te
leggen. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen
Economy Class en Royal Class. Touringcars hebben
voor alle 2 de categorieën dubbele beglazing, toilet
aan boord, koelkast en koﬃezetapparaat, 2
passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering,
stereo geluidsinstallatie en airconditioning. De
stoelen zijn verstelbaar en beschikken over een
voetensteun. Rekro Reizen zal proberen te zorgen
voor touringcars met een beenplankje echter is dit
geen kwaliteitsnorm meer en kan dus nimmer
gegarandeerd worden. Bij Royal Class beschikt u
over meer beenruimte en comfort tijdens uw reis.
KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF
Veilig, comfortabel en milieubewust.
Zo wilt u met vakantie en daarom
kiest u voor een Keurmerk
Touringcarbedrijf. Ook Rekro Reizen
werkt altijd met touringcarbedrijven die een
keurmerk hebben en gecertiﬁceerd zijn volgens de
ISO 9001 normen. Als u bij Rekro Reizen in de
touringcar stapt, bent u verzekerd van het
volgende: het touringcarbedrijf werkt volgens de
strenge regels van Stichting Keurmerk
Touringcarbedrijf. Elk half jaar wordt het busbedrijf
daarop gecertiﬁceerd. Uw chauﬀeur beschikt over
de vereiste diploma’s, ruime ervaring en wordt
iedere 5 jaar onderworpen aan een Rijvaardig-

heidsanalyse door CCV-CBR. De regels voor rij- en
rusttijden worden strikt nageleefd. De touringcar
voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van
veiligheid. Ook het comfort van de touringcar is
van het hoogste niveau volgens onze bus
classiﬁcatie: Royal Class of Economy Class. Mocht
er onverhoopt iets misgaan: uw keurmerkbedrijf is
adequaat verzekerd. Het Keurmerk
Touringcarbedrijf kan met directe ingang worden
ingetrokken. Controleer dus of uw touringcar is
voorzien van een actueel keurmerk. Bij de
entreedeur is de keurmerksticker met het jaartal
aangebracht. Kies voor bus touroperator Rekro
Reizen, dan kiest u voor het Keurmerk
Touringcarbedrijf. Kies voor veiligheid, kwaliteit en
comfort!
OPSTAPPLAATSEN
In het kaartje van Nederland treft u de
opstapplaatsen aan voor onze buspendelreizen
naar o.a. Spanje. Daar wij een uitgebreide variatie
aan op/uitstapplaatsen aanbieden, kan het
voorkomen dat een op-/uitstapplaats op een
bepaalde data niet wordt aangedaan. In dergelijke
situaties vergoeden wij u de kosten op basis van
openbaar vervoer 2e klas (ongeacht op welke wijze
u naar de door ons aangewezen opstapplaats gaat)
van de door u geboekte op-/uitstapplaats naar de
door ons aangewezen op-/uitstapplaats. Deze
restitutie zal aan u worden uitbetaald na
terugkomst van uw vakantie. Tevens is het mogelijk
dat wij genoodzaakt zijn te moeten werken met
transferbussen bij vertrek vanuit Nederland of bij
aankomst in Spanje. Deze transferbussen zijn niet
Royal Class uitgerust en hebben vaak geen toilet
en catering aan boord, wij zullen zorg dragen voor
voldoende stops indien dit binnen onze
mogelijkheden ligt. Voor u heeft het inzetten van
transferbussen als groot voordeel dat de reistijd
binnen Nederland en Spanje aanzienlijk kan
worden gereduceerd. U bent echter te allen tijde
verzekerd van vervoer op basis van Economy Class
of Royal Class vanuit Nederland naar Spanje.

ZWOLLE

DEVENTER

AMSTERDAM

DEN HAAG

AMERSFOORT

UTRECHT
ROTTERDAM

BREDA

APELDOORN

ARNHEM

DORDRECHT
ROOSENDAAL
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NIJMEGEN
DEN BOSCH

TILBURG
BERGEN OP ZOOM

EINDHOVEN
NEDERWEERT

MAASTRICHT

HEERLEN

VERZORGING ONDERWEG
In alle touringcars naar Spanje is (onder
voorbehoud) cateringservice aanwezig, waar u
(tegen betaling) diverse snacks en eenvoudige
maaltijden kunt verkrijgen. Tijdens uw busreis zijn
er verschillende warme en koude dranken
verkrijgbaar. Bij extreme drukte kan het
voorkomen dat niet alle bussen beschikken over
een bushost(ess). Wij raden u aan om contant geld
mee te nemen voor onderweg tijdens de stops. In
de nacht tussen 24:00 en 06:00 uur zullen er over
het algemeen geen stops worden gemaakt. Rekro
Reizen zal zoveel mogelijk trachten rechtstreekse
busreizen uit te voeren. Het gebruik van
transferbussen en/of overstappunten is niet altijd
uit te sluiten.
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BAGAGE
Alleen u kent uw bagage, daarom bent u zelf te
allen tijde verantwoordelijk voor uw bagage. Indien
uw bagage tijdens de reis beschadigd of kwijt raakt
dient u de eventuele schade te verhalen op uw
reisverzekering met bagagedekking. Voor
vermissing of beschadiging van bagage is Rekro
Reizen niet aansprakelijk. Let op! Per persoon mag
slechts 1 koﬀer/tas met een max. afmeting van
95x65x22 (of lengte + breedte + hoogte = max.
182cm.) tot een gewicht van 20 kg worden
meegenomen. Grotere en/of meerdere koﬀers
worden geweigerd. Bij overgewicht wordt € 5,- per
kg. berekend. Daarnaast mag u ook 1 stuk
handbagage (max. 5 kg) meenemen, dat u onder
een stoel kunt plaatsen. De chauﬀeur heeft het
recht te grote of zware bagage te weigeren. Het is
niet toegestaan koeltassen/koelboxen mee te
nemen in de touringcar. Het is ten strengste
verboden vuur- en/of steekwapens mee te nemen.
Tevens mag u geen verdovende middelen en
alcoholische drank meenemen. Als u één van deze
zaken in uw bezit heeft, mag Rekro Reizen u de
toegang tot de bus ontzeggen. Gezien de beperkte
bagageruimte is het meenemen van rolstoelen,
rollators, kinderwagens en buggy’s e.d. aan een
max. aantal verbonden. U dient deze bij boeking
direct aan te vragen. Voor de pendelreizen naar de
diverse kampeerbestemmingen is het toegestaan
een klein tentje mee te nemen. Deze dienen te
allen tijde te worden opgegeven bij boeking. Het
meenemen van een extra koﬀer is alleen
toegestaan als deze vooraf apart is aangemeld en
kost € 20,- per retourreis.
HUISDIEREN
Bij Rekro Reizen is het mogelijk om een huisdier
mee te nemen naar uw vakantiebestemming.
Hiervoor gelden echter een aantal voorwaarden,
deze zijn;
- 1 passagier + 1 huisdier, passagier dient altijd een
extra stoel bij te boeken.
- 1 passagier + 2 huisdieren, passagier dient altijd
een extra stoel bij te boeken + € 25,- toeslag extra
huisdier enkele reis.
- 2 passagiers + 1 huisdier, passagiers hebben de
keuze om het huisdier op schoot te nemen of een
stoel bij te boeken. Wanneer het huisdier op
schoot meegenomen wordt zijn de kosten € 25,enkele reis.
- 2 passagiers + 2 huisdieren, passagiers hebben de
keuze om de huisdieren op schoot te nemen of
een stoel bij te boeken. Wanneer het huisdier op
schoot meegenomen wordt zijn de kosten € 25,enkele reis.

Uw zitplaats wanneer u een huisdier meeneemt, is
achterin bovenin, dit om de overige passagiers zo
min mogelijk te belasten. Het huisdier mag
maximaal 8 kilo wegen.
CHAUFFEUR TOURINGCAR
Onze chauﬀeurs zijn getrainde, ervaren
vakmensen en hun taak is u een veilige en prettige
reis te bezorgen. Mocht zich tijdens uw reis een
probleem voordoen, aarzel dan niet dit met hen te
bespreken. Indien u onderweg een
gerechtvaardigde klacht meent te hebben, dan
dient deze onmiddellijk te worden gemeld aan de
chauﬀeur, die zal trachten het probleem op te
lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid
worden opgelost, dan dient u met de chauﬀeur het
standaard onregelmatigheidsrapport in te vullen
en dit voor gezien te laten ondertekenen door de
chauﬀeur. Achteraf melden bij de reisleiding is niet
mogelijk, daar de reis al achter de rug is en men
niets meer aan de situatie kan veranderen.
GERESERVEERDE PLAATSEN
Of u nu als eerste of als laatste instapt, indien u
samen op één reservering staat, komt u normaliter
bij elkaar te zitten. De chauﬀeurs krijgen namelijk
van ons een lijst waarop wij de stoelnummers
aanwijzen en dit geldt uiteraard ook voor de
terugreis. Eventueel door u opgegeven
preferenties (geen garantie) ten aanzien van het
busvervoer en de kwaliﬁcatie Economy Class of
Royal Class gelden vanaf het instappen van de
touringcar tot het uitstappen van de touringcar en
zijn dus niet van toepassing op eventuele ingezette
transfers. Bij boeking is geen uitsluitsel te geven of
u in een enkel- dan wel in een dubbeldekker zult
reizen, noch is daarvoor een voorkeur uit te
spreken.
ESSENTIES/PREFERENTIES
Bij Rekro Reizen is het mogelijk om tegen betaling
van € 15,- per persoon per enkele reis een essentie
te reserveren voor de plaats in de touringcar bv.
voorin/onder of achterin/boven. Deze essenties
zijn altijd op aanvraag en geldig vanaf het
overstappunt en dus niet tijdens eventueel
ingezette aan/afvoertransfers. Preferenties zijn
voorkeuren voor bepaalde zitplaatsen, deze
kunnen door Rekro Reizen nimmer gegarandeerd
worden. Let wel een preferentie is gratis.
PRIJSSTELLING
Alle prijzen van onze busreizen zijn gebaseerd op
Economy Class zitplaatsen. Indien u Royal Class
wilt reizen geldt een toeslag van € 25,- per persoon.

KINDERKORTINGEN BUS
Rekro Reizen biedt dit jaar weer diverse
kinderkortingen aan. Om voor deze korting in
aanmerking te komen dienen de kinderen te
slapen op extra bijgeplaatste bedden op een
2-persoonskamer waar minimaal twee vol
betalende personen verblijven. Voor baby’s t/m 1
jaar geldt dat ze gratis reizen; ze hebben geen recht
op een eigen zitplaats en u dient ter plaatse de
kosten te voldoen van eventuele maaltijden of het
bijplaatsen van een kinderbedje.
BOEKING WIJZIGEN / VERLENGEN
Wilt u uw boeking verlengen of wijzigen (ten
laatste) 3 weken voor vertrek, dan betaalt u € 28,per wijziging. Binnen 3 weken voor vertrek is dit
bedrag op aanvraag. Deze wijzigingskosten gelden
niet voor het wijzigen van data en/of
accommodatie. Hier gelden andere voorwaarden
voor, vraag bij onze reserveringsafdeling naar
meer informatie. Indien u uw reis ter plaatse wilt
verlengen dan dient u de kosten voor het verblijf
ter plaatse te voldoen, verhoogd met een bedrag
van € 28,- voor gemaakte communicatiekosten. Bij
busreizen dient u er rekening mee te houden dat
extra kosten kunnen ontstaan voor de terugreis en
dat een eventuele geboekte essentie niet meer te
honoreren is. Indien dit zich voordoet ontvangt u
geen restitutie op de betaalde kosten voor de
essentie.
VERTRAGINGEN
Indien zich vertragingen voordoen veroorzaakt
door bijv. stakingen, verkeersdrukte of een
technisch mankement aan de touringcar zijn dit
voor ons overmacht situaties. Het is dan zelfs
mogelijk dat de reis wordt voortgezet door een
touringcar in een niet Royal Class uitvoering. U gaat
met ons een reisovereenkomst aan dat u ons nooit
voor verdergaande gevolgen aansprakelijk kunt
stellen.

HERBEVESTIGEN BUSPENDELREIS
Alle gasten van Rekro Reizen die een losse
buspendelreis gereserveerd hebben dienen hun
terugreis (van de bestemming naar Nederland)
minimaal 24 uur voor vertrek bij de reisleiding of
via het vooraf doorgegeven telefoonnummer te
checken/herbevestigen. Dit telefoonnummer vindt
u altijd bij uw reisbescheiden en in de
welkomstenvelop die u in de touringcar
overhandigd krijgt. Voor u vertrekt controleert u of
u in het bezit bent van dit telefoonnummer.
NIET ROKEN IN DE BUS
ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het
wettelijk verbod op roken in de bus. Voor rokers is
er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de
buitenlucht te roken. Tevens is het gebruik van
e-smokers niet toegestaan in de bus.
ALGEMEEN VOORBEHOUD TOURINGCAR
De door Rekro Reizen gehanteerde tarieven zijn
mede mogelijk door optimale bezetting van de
touringcars en eﬃciënte indeling. Om dit te
kunnen realiseren behoudt Rekro Reizen zich het
recht voor reizen te combineren met collega
reisorganisaties/touroperators. Eventueel
geboekte essenties kunnen hiermee komen te
vervallen en zullen worden gerestitueerd.
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VLIEGINFORMATIE
Rekro Reizen biedt deze zomer wederom
vliegreizen aan naar Alicante en Malaga airport
vanaf diverse Nederlandse luchthavens. Echter
door de steeds groter wordende concurrentie
binnen de luchtvaartsector hebben wij besloten
geen vaste vliegprijzen meer te publiceren in onze
brochure. Dit heeft voor u als voordeel dat wij op
het moment van reserveren alle mogelijkheden
voor u kunnen uitzoeken en dat wij zo de meest
voordelige vluchtreservering voor u kunnen
inboeken. Zoals u van ons gewend bent zullen wij
vluchten aanbieden met Transavia.com. De
beschikbaarheid en prijzen zijn bij onze
reserveringsafdeling op te vragen. Door op deze
ﬂexibele manier te gaan werken zullen wij zeer
zeker ook alle andere airlines, inclusief
lowcostairlines, die vluchten naar de genoemde
luchthavens aanbieden voor u gaan bekijken zodat
u ervan verzekerd kunt zijn dat u nooit teveel
betaald en u de vluchten en tijden van uw keuze
kunt reserveren. Voor aanvullende informatie
verwijzen wij u naar onze reserveringsafdeling.
BAGAGE
Behalve de normale handbagage (beperkt tot 1
stuk, max. 10 kg. p.p.) heeft u geen recht op
ruimbagagevrijdom. Neemt u meer bagage mee
dan de 10 kg handbagage kunt u extra bagage
aankopen tijdens uw boekingsproces. U dient het
aantal gewenste kilo’s bagage bij boeking aan
Rekro Reizen door te geven. Baby’s (0-2 jaar)
hebben geen eigen bagagevrijdom hiervoor mag
echter een kinderwagen, buggy of maxi cosi
worden meegenomen van max. 10 kg. Speciale
bagage (zoals rolstoel, rollator, ﬁetsen en medische
attributen tot 15 kg.) dient altijd van te voren te
worden aangemeld. De hieraan verbonden kosten
zijn op aanvraag en worden in rekening gebracht.
De bagagevrijdom bij lowcostairlines is altijd op
aanvraag!

VLUCHTTIJDEN
De reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen
zijn bij de planning van de vluchten afhankelijk van
indelingen door de verkeersleidingen en de RLD.
Vandaar dat wijzigingen in vertrek- en
aankomsttijden altijd kunnen voorkomen. Op uw
vliegticket staan de vertrektijden vermeld.
Controleer uw ticket dus goed op vertrektijd en
datum. Er kunnen zich zelfs nog wijzigingen
voordoen op de dag van vertrek. Dit kunnen
wijzigingen zijn in vertrek- en/of aankomsttijd,
vliegtuigtype en maatschappij. Rekro Reizen kan
geen verantwoordelijkheid aanvaarden, mocht
zich een wijziging voordoen. De check-in balies zijn
2,5 uur voor vertrek geopend en wordt 40 minuten
voor vertrek weer gesloten. Houdt u rekening met
ﬁles onderweg en/of treinvertragingen. Op
Schiphol vindt altijd wel een verbouwing plaats,
houdt u rekening met een lange loopafstand van
de douane naar de gate. Alle kosten die
voortvloeien uit het niet tijdig aanwezig zijn, zijn
voor rekening van de passagier. De aangekondigde
beperkingen door onze regering voor het
vliegverkeer kunnen leiden tot veranderingen in
plaats (luchthaven), vluchtdagen, vertrek- en
aankomsttijden, alsmede tot aanpassingen van de
reissom. Ook is het niet uitgesloten dat de
autoriteiten besluiten tot het invoeren van een
toeslag i.v.m. geluidshinder, brandstof of andere
zaken. Bij het in druk geven van deze brochure
was hierover geen nadere informatie beschikbaar.
VERTRAGINGEN
Door verscherpte veiligheidscontroles,
weersomstandigheden, drukte in het luchtruim en
stakingen kunnen vertragingen ontstaan. Rekro
Reizen hanteert de ANVR voorwaarden en kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele
kosten die als gevolg hiervan ontstaan. Dit geldt
tevens voor aansluitend vervoer.

BOEKING WIJZIGEN
Indien u het geboekte vliegticket wilt wijzigen dan
zijn de kosten die de wijziging met zich meebrengt
altijd op aanvraag, Per luchtvaartmaatschappij zijn
deze voorwaarden namelijk verschillend en zijn er
dus geen vastgestelde wijzigingskosten.
AFHALERS EN THUISBLIJVERS
Zorg er voor dat de “afhalers” uw vluchtnummer
weten, zodat zij kunnen informeren naar de
verwachte aankomsttijd. Geef “thuisblijvers” het
adres en telefoonnummer van uw vakantieverblijf.
Dit bespaart in geval van nood veel speurwerk en
kostbare tijd. Tevens dient u bij uw reservering via
Rekro Reizen een naam en telefoonnummer te
verschaﬀen van een thuisblijver!

ALGEMENE VOORWAARDEN
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TRANSFER EN LUCHTHAVENBELASTING
De vliegprijzen zijn inclusief luchthavenbelasting
maar exclusief transfer ter plaatse. Rekro Reizen
helpt graag met het boeken van een passende
transfer aansluitend aan uw vlucht. De transfer zal
veelal worden uitgevoerd door een plaatselijk
busbedrijf. Onze transferbussen zijn niet berekend
op het vervoer van passagiers die gebonden zijn
aan een (elektrische) rolstoel. Vraag onze
reserveringsafdeling naar extra informatie. Het kan
voorkomen dat u niet recht voor de door u
gereserveerde accommodatie wordt afgezet. Dit in
verband met de ligging van de accommodatie en/
of de vastgestelde route die wordt gehanteerd
door het transferbedrijf. Indien dit van toepassing
is zult u hiervan vooraf op de hoogte gesteld
worden.
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Overige voorwaarden
AANKOMST EN VERTREK
Aangezien de hotelkamers/appartementen
uiteraard schoongemaakt dienen te worden
voor de nieuw aankomende gasten, is het een
internationaal geldende regel dat u uw hotelkamer/appartement op de dag van vertrek vóór
10.00 uur verlaat. Hotelkamers zijn in de regel
vanaf ca. 12.00 uur en appartementen vanaf ca.
16.00 uur beschikbaar. Omdat de aankomst- en
vertrektijden van uw bus/vliegtuig hiermee niet
altijd samenvallen, bestaat de mogelijkheid dat
de kamer of het appartement bij aankomst nog
niet direct beschikbaar is. Wij vragen hiervoor
uw begrip. In enkele gevallen kan de bus niet
tot aan de deur van uw accommodatie komen,
bijvoorbeeld door te smalle straatjes en eenrichtingsverkeer. U dient dan een klein stukje te
voet af te leggen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
ACCOMMODATIE
Waar u met 3 of 4 personen in een hotelkamer
verblijft, dient u er rekening mee te houden
dat 1 of 2 extra bedden (veelal eenvoudig) in
de twee-persoonskamer worden bijgeplaatst.
Indien u verblijft in een aparthotel op basis
van half- of volpension kan het voorkomen
dat het keukengedeelte is afgesloten. Wanneer u in een appartement verblijft, dient u
er rekening mee te houden dat de inventaris
meestal zeer eenvoudig is en dat u bepaalde
dingen niet zult aantreﬀen die u in Nederland
gewend bent zoals bv. koﬃezetapparaat en/
of waterkoker etc. Ook de keuken/kitchenette
is eenvoudig ingericht en vaak voorzien van
maximaal 2 elektrische kookplaten of een 2-pits
gasstel. Voor alle appartementen geldt dat gas,
water, elektra en eindschoonmaak inclusief
zijn, tenzij anders vermeld in de beschrijving.
Bij aankomst ontvangt u vaak voor het gehele
verblijf schoon bedlinnen en het is raadzaam
zelf hand- en/of theedoeken mee te nemen.
EXTRA INFORMATIE APPARTEMENTEN
Appartementen worden over het algemeen
verhuurd op basis van zelfverzorging en worden
tussentijds door derden niet schoongemaakt
(tenzij anders vermeld). De door ons aangeboden accommodaties zijn helaas niet allemaal
geschikt of aangepast voor rolstoelgebruikers, vraag bij onze reserveringsafdeling voor
aanvullende informatie. De werking van
eventueel aanwezige airconditioning op de
kamers wordt vaak centraal geregeld door de
accommodatieverschaﬀer, deze bepaalt zelf
wanneer deze wordt geactiveerd. Bij boeking
opgegeven voorkeuren (preferenties voor de
accommodaties) kunnen nimmer gegarandeerd
worden. Een appartement mag nooit door meer
personen worden bewoond dan het aantal dat
beschreven staat voor die bepaalde accommodatie. Kinderen t/m 1 jaar worden echter niet
meegerekend als persoon bij de vaststelling van
het maximum aantal, tenzij nadrukkelijk anders
vermeld in de beschrijving. Alle eventuele kosten voor een kind t/m 1 jaar dienen ter plaatse
te worden voldaan. Kinderen vanaf 2 jaar
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worden als persoon meegerekend bij de bepaling van het aantal bedden voor het vaststellen
van de reissom (tenzij anders vermeld). In de
meeste appartementen is het gebruikelijk dat er
een borgsom (ook voor kluishuur en/of kinderbedje) verlangd wordt. U ontvangt uw borgsom
weer terug als u het appartement in dezelfde
staat achterlaat als dat u het bij aankomst
aantrof. Tijdens vakantieperiodes zal de borgsom aanzienlijk hoger zijn dan in de overige
periodes. Indien u een schadevergoeding dient
te betalen, vraagt u dan altijd om een kwitantie;
uw verzekering zal hierom vragen wanneer u
hen verzoekt de schade uit te keren. Rekro Reizen stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk
voor het niet terug verkrijgen van de borgsom.
EENPERSOONSKAMERS
Hoewel u vaak een toeslag moet betalen voor
een 1-persoonskamer wijkt deze in het algemeen sterk af van de genoemde faciliteiten van
een 2-persoonskamer. Bijv. geen balkon, geen
bad en veel kleiner qua afmeting. Helaas kan
Rekro Reizen hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden.
MINDERVALIDEKAMERS
Geen van de door ons aangeboden accommodaties is expliciet geschikt voor rolstoelgebruikers. Een aantal hotels beschikt echter wel
over (een beperkt aantal) kamers geschikt voor
mindervaliden. Voor meer informatie vraag het
onze reserveringsafdeling, zij zullen alles in het
werk stellen om een goede accommodatie te
vinden die aan uw wensen voldoet.
FACILITEITEN/ACCOMMODATIE
Bij de in dit programma genoemde accommodaties kan het, in uitzonderlijke gevallen,
voorkomen, dat de in de beschrijving genoemde
faciliteiten (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Het
zou kunnen voorkomen dat in het voor- en
naseizoen het zwembad niet gevuld is met water i.v.m. de weersomstandigheden of dat het
entertainmentprogramma beperkt is. Wij hebben de beschrijvingen van de diverse faciliteiten
weergegeven zoals de accommodatieverschaffer deze aan ons doorgegeven heeft in augustus
2018. Bij de beschrijving van de accommodaties
hebben we ook de diverse faciliteiten vermeld,
het kan voorkomen dat men voor bepaalde
faciliteiten een vergoeding vraagt, bijv. kluisjes,
airco, tv, minibar, sauna, ﬁtness, tennisbaan
etc. Indien wij een faciliteit vermelden houdt
dit niet automatisch in dat deze gratis is. Bij
een groot aantal accommodaties vermelden
wij: tv op de kamer, dit houdt niet automatisch
in dat het hotel over een satellietverbinding
met Nederlandse ontvangst beschikt. Het kan
dus voorkomen dat u alleen Spaanse zenders
kunt ontvangen. Ook daar waar een speciﬁeke
zender vermeld wordt, kan het voorkomen dat
de satelliet-frequentie ondertussen gewijzigd is.
U begrijpt, hierop hebben wij geen invloed en
kunnen we daaraan niets veranderen. Dit geldt
eveneens voor bouwactiviteiten, verbetering

WINTERVAKANTIES 2018-2019 I REKRO REIZEN

van wegen in de naaste omgeving van uw accommodatie of andere onregelmatigheden. Indien u een accommodatie in het centrum boekt
dient u rekening te houden met het feit dat u
in vakantieperiodes overlast kunt hebben van
bars, verkeer en luidruchtige vakantiegangers.
Rekro Reizen kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. Het kan soms voorkomen
dat een accommodatie eerder sluit of later
opengaat dan in onze gids vermeld staat; indien
dit voorkomt bieden wij u een gelijkwaardig
alternatief.
VERZORGING TER PLAATSE
Boekt u logies (lg) dan regelt u de verzorging
zelf; bedenk wel dat bij aankomst op zaterdag
de winkels en banken ‘s middags veelal gesloten
zijn. Boekt u logies/ontbijt (lo) dan begint de verzorging met het ontbijt op de dag na aankomst
en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek.
Boekt u halfpension (hp) dan begint de verzorging met het diner op de dag van aankomst en
eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek.
Boekt u volpension (vp) dan begint de verzorging met het diner op de dag van aankomst
en eindigt met de lunch op de dag van vertrek.
Een uitzondering hierop is Benidorm waarbij
de verzorging op de dag van aankomst begint
met de lunch en eindigt met het ontbijt op de
dag van vertrek. De maaltijden worden vaak
geserveerd in buﬀetvorm en kunnen onderling
sterk verschillen: de 1- en 2-sterrenhotels zullen
veelal een eenvoudig buﬀet hebben terwijl de
3- en 4-sterrenhotels een uitgebreider buﬀet
serveren. Klachten over maaltijden kunnen wij
nimmer in behandeling nemen daar smaken
veelal persoonlijk zijn. Mocht u met het vliegtuig
reizen en op de dag van aankomst te laat arriveren of op de dag van vertrek te vroeg moeten
vertrekken en hierdoor een geboekte maaltijd
mislopen wordt hier geen restitutie op gegeven.
Het ligt buiten de macht van Rekro Reizen om
de vertrektijden van de vluchten hierop te
selecteren.
WANGEDRAG
Wij gaan ervan uit dat u respect kunt opbrengen
voor de bezittingen van de vervoersmaatschappij, de accommodatieverschaﬀer, als ook voor
het vakantieplezier van andere gasten. U bent
als accommodatiegebruiker aansprakelijk voor
schade en/of verlies aan de accommodatie
en/of inventaris. Bij ernstig wangedrag van
onze klanten, bv. vanwege lawaaioverlast in
de nacht of vernieling, behouden Rekro Reizen
en de accommodatieverschaﬀer zich het recht
voor u na een waarschuwing de toegang tot de
accommodatie te ontzeggen. Wanneer in zo’n
geval u de toegang wordt ontzegd zijn wij nimmer
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende
kosten, dat bent u zelf. Bovengenoemde geldt
ook voor de bus- en/of vliegreis. Indien u overlast
veroorzaakt voor medepassagiers kunt u van
verdere deelname worden uitgesloten. Daarnaast
kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor het wangedrag van andere gasten.
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PREFERENTIES
Indien u bij een boeking bepaalde voorkeuren
doorgeeft, bijv. kamers naast elkaar, of zo laag
mogelijk, kunnen wij dit nimmer garanderen.
Uiteraard zullen wij en de accommodatieverschaﬀer ons best doen, echter er is nooit
sprake van een garantie. Wij nemen geen
klachten in behandeling die te maken hebben
met het niet verkrijgen van een preferentie.

EXCURSIES TER PLAATSE
Indien u ter plaatse aan excursies deelneemt
doet u dit op eigen risico, ook al heeft u deze
geboekt door bemiddeling van onze reisleiding.
U gaat met ons een reisovereenkomst aan
onder het uitdrukkelijke beding dit onder eigen
verantwoordelijkheid te doen en ons nimmer
voor mogelijke ongelukken aansprakelijk te
kunnen stellen. Ook terugbetaling van ter
plaatse geboekte excursies, waaraan u niet
heeft deelgenomen om welke reden dan ook,
dient u ter plaatse af te handelen. Eventuele
klachten over excursies kunnen in Nederland
niet in behandeling genomen worden, dit dient
u ter plaatse te doen.
7 NACHTEN = 6 NACHTEN
7 nachten verblijven en er maar 6
betalen, of 14 nachten verblijven en
er maar 12 of zelfs 10 betalen, wie wil dat nu
niet? Voor enkele accommodaties is deze aanbieding van toepassing. Deze accommodaties
zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon. Vraag
uw reisagent voor meer informatie.

HALFPENSION = VOLPENSION
Enkele accommodaties bieden in
bepaalde periodes of op bepaalde
aankomstdagen gratis volpension aan, terwijl u
voor halfpension betaald! Deze accommodaties
zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.
LANG VERBLIJF KORTING
In enkele accommodaties die in
deze brochure worden aangeboden
gelden aantrekkelijke tarieven voor langer
verblijf. Deze kortingen staan vermeld bij de
accommodatiebeschrijvingen in de brochure.

ALL INCLUSIEF
ACCOMMODATIE
Rekro Reizen heeft voor u een selectie
gemaakt van accommodaties die standaard
All Inclusief aanbieden of dit als keuze
tegen toeslag aanbieden. Door middel
van bovenstaand icoon zijn deze accommodaties makkelijk herkenbaar.
ADULTS ONLY
In enkele accommodaties
in deze brochure heeft de accommodatieverschaﬀer besloten dat de minimale leeftijd
16 of 18 moet zijn. Deze accommodaties zijn
herkenbaar aan bovenstaand icoon.
VOORBEHOUD
Wij streven naar een foutloze publicatie. Aan
kennelijke fouten kunnen geen rechten worden
ontleend.

VROEGBOEKKORTING
In zeer veel accommodaties heeft
Rekro Reizen deze zomer hoge
vroegboekkortingen weten te bemachtigen.
Deze kortingen staan vermeld bij de accommodatiebeschrijvingen in de brochure.
Diverse kortingen zoals vroegboekkortingen
en kortingen voor lang verblijf zijn niet combineerbaar met elkaar. U ontvangt vanzelfsprekend de hoogste korting op uw boeking.
CENTRUM
Enkele accommodaties in deze
brochure kennen een zeer gunstige
ligging ten opzichte van het centrum van de
plaats, of liggen zelfs midden in het centrum.
Door middel van bovenstaand icoon zijn
deze accommodaties makkelijk te vinden en
maakt het de selectie voor een ideale accommodatie wellicht iets makkelijker voor u.
STRAND
Enkele accommodaties in deze brochure kennen een zeer gunstige ligging ten opzichte van het strand wat natuurlijk
heerlijk is om hier vlakbij te verblijven tijdens
uw vakantie! Door middel van bovenstaand
icoon zijn deze accommodaties makkelijk te
vinden en maakt het de selectie voor een ideale
accommodatie wellicht iets makkelijker voor u.
WIFI
De meeste accommodaties beschikken over Wiﬁ in de openbare
ruimtes en soms zelfs in uw eigen kamer
en/of appartement. Wiﬁ kan tegen betaling
verkregen worden en soms zelfs gratis! Accommodaties waar Wiﬁ is zijn herkenbaar aan
bovenstaand icoon.
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REISLEIDING
Tijdens uw reis met de touringcar naar Spanje
ontvangt u van de chauﬀeur een welkomstenvelop met daarin informatie betreﬀende uw
vakantie. Reist u met het vliegtuig, of eigen
vervoer, dan vindt u deze informatie bij uw
reisbescheiden. In deze informatie staat de
reisleiding ter plaatse met naam en telefoonnummer vermeld, ook de plaats en het tijdstip
waar zij hun welkomstbijeenkomst zullen
houden. Hier bent u allen van harte welkom
en zal onze ervaren reisleiding ter plaatse u
van alle verdere gewenste informatie kunnen
voorzien. Ook is het mogelijk bij hen excursies
te boeken. Mochten zich er onvolkomenheden
voordoen tijdens de incheckprocedure bij de
accommodatie kunt u de reisleiding direct
telefonisch benaderen en zij zullen alles in het
werk stellen om een oplossing te vinden. In uw
accommodatie ligt een informatieboek. Daarin
vindt u ook het telefoonnummer van onze
reisleiding, de kantoortijden en tevens een
noodnummer voor zeer dringende gevallen.
Naam en telefoonnummer van de reisleiding
staan tevens in uw reisbescheiden. Natuurlijk
spreekt het voor zich dat u altijd contact met
Rekro Reizen in Nederland op kunt nemen als
wij u ergens mee zouden kunnen helpen.

EXTRA HOGE KINDERKORTINGEN
Rekro Reizen heeft bij erg veel accommodaties hoge kinderkortingen
weten te bemachtigen. Deze accommodaties zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.
Het kan zelfs soms voorkomen dat uw kind
geheel gratis verblijft in de accommodatie.

Liever met eigen
vervoer op vakantie?
Rijdt u toch liever met uw eigen auto
naar Spanje? U verkrijgt de reissom
van de hotelaccommodaties door
€ 65,- p.p. op de gepubliceerde busreissom in mindering te brengen.
De korting voor appartementen/
stacaravans zijn op aanvraag, neem
hiervoor contact op met onze
reserveringsafdeling voor de zeer
gunstige tarieven. Voor reizen
met eigen vervoer worden € 26,reserveringskosten per boeking
(max. 8 personen) in rekening
gebracht. Bij annulering van een
eigen vervoersreis kunnen wij deze
reserveringskosten niet restitueren.
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Kijk op www.rekro.nl voor ons

volledige aanbod en volg ons via

Correspondentie- en bezoekadres: Marktstraat 42 4921 BG Made
Telefoon: 0162 - 681 909 Fax: 0162 - 685 552 E-mail: info@rekro.nl

© 2018 Deze brochure is een uitgave van Rekro Reizen BV te Made. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde Rekro Reizen BV.

Blijf op de hoogte van
de mooiste aanbiedingen!

