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© 2020-2021 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.

Bij Rekro Reizen
zit u goed!

Rekro Reizen biedt comfortabele touringcar-
reizen aan naar diverse bestemmingen.  
Op zoek naar een heerlijke vakantie in de 
Costa Brava, Dorada, Blanca of Costa del 
Sol? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zult versteld staan van de ruimte in onze luxe
touringcars, uiteraard allemaal voorzien van
het Keurmerk Touringcarbedrijf. Onze chauf-
feurs 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 het middaguur richting Span-
je. De volgende ochtend vroeg arriveren onze 
touringcars al aan de Costa Brava. Een kleine 
twee uur later arriveren onze gasten in Salou 
en onze gasten voor Benidorm kunnen rond de 
middag heerlijk genieten van bijvoorbeeld een 
geweldige tapas lunch in de Spaanse zon. 

Van eenvoudige appartementen tot super 
de luxe hotels en alles daar tussen in, u vindt 
ze in onze gids bij al onze bestemmingen.

Het aanbod in deze gids is slechts een selectie 
uit ons zeer uitgebreide assortiment. Vraag bij 
onze reserveringsafdeling voor meer informatie 
over ons gehele assortiment!  
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Bekijk op de volgende pagina’s ons voordelige vakantie aanbod

Met Rekro Reizen profiteert u 
van veel extra voordeel

VAKAN
TIES 2021

HET VOORDEEL VAN REKRO REIZEN

Compleet verzorgde 
vakanties vindt u bij 
Rekro Reizen.

Gratis
nachten
verblijven!

Extra hoge
vroegboek-
kortingen!

Rekro Reizen 
heeft de mooiste 
Luxe accommodaties 
voor u geselecteerd! 

Extra hoge
kinderkortingen!

U kunt onze reizen 
ook boeken met 
het vliegtuig! 

Wij bieden 
naast deze 
accommodaties 
nog veel meer
opties aan! Ook vliegvakanties 

naar de Costa del Sol!

Staat uw gewenste 
accommodatie niet 
in deze brochure?
Informeer bij onze
reserveringsafdeling
of kijk op www.rekro.nl 

Bel ons 0162-681909 of 
mail naar info@rekro.nl

Wij maken het mogelijk!

Aantrekkelijke lang 
verblijf kortingen!

Zeer voordelig met 
de bus naar diverse 
vakantiebestemmingen. 

Buspendelreizen naar 
Frankrijk, Oostenrijk, 
Kroatië en Italië.
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En toen was 
daar het virus

Bel voor vragen omtrent het coronavirus naar 0162 - 681909 of kijk op www.rekro.nl 

Rekro Reizen had begin 2020 nooit kunnen 
denken dat een virus de hele wereld kon tref-
fen op een manier die niet voor te stellen is. 
Toch is dit gebeurd en moeten we hiermee 
de komende periode nog rekening houden. 

Het belangrijkste is dat u en wij nog in goede gezondheid 
verkeren en stiekem toch alweer denken aan de tijden dat 
reizen en vakantie vieren weer tot de mogelijkheden bestaan. 
Om dit te bereiken zijn we van meerdere factoren afhankelijk, 
denk hierbij aan geneesmiddelen en vaccins, maar ook aan 
de regels en wetgeving van de landen waar naartoe gereisd 
wordt. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat ondanks dat Rekro 
Reizen en bijna de hele wereld sinds medio Maart 2020 zo 
goed als stil ligt het jaar 2021 als positief gezien kan worden. 
Misschien nog niet meteen in het eerste kwartaal maar een 
heerlijke voorjaars- of zomervakantie aan een van onze 
prachtige Spaanse Costa’s moet zeker tot de mogelijkheden 
behoren.  Wij weten zeker dat u als reiziger ook alweer de 
kriebels heeft om in een van onze touringcars te stappen en 
heerlijk wilt gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Wij hebben vanwege alle ontwikkelingen van 2020 be-
sloten de brochure voor 2021 alleen digitaal te maken 

zodat u toch een mooie brochure kunt inzien. Indien u 
de brochure per post wenst te ontvangen dan zal u nog 
een brochure van 2020 ontvangen, waarin qua aanbod 
niets veranderd is en kunt u zoals altijd ons volledig aan-
bod online makkelijk bekijken. Wij hebben dit besloten 
omdat wij het erg jammer zouden vinden als de gedrukte 
brochurevoorraad in de prullenbak zou verdwijnen.
Het spreekt voor zich dat Rekro Reizen voor 2022 zoals u van 
ons gewend bent wel een geheel nieuwe brochure zal maken 
en deze ook weer aan u zal versturen als u hierom vraagt. 
Deze digitale brochure heeft als extra handigheid per 
accommodatie een QR code vermeld, hiermee kunt u 
met een scanfunctie op uw mobiele telefoon of tablet 
heel makkelijk direct op de juiste webpagina komen zo-
dat u direct alle informatie heeft over de betreffende 
accommodatie en de prijzen en beschikbaarheid. 
Zoals u van ons gewend bent hebben wij weer een zeer 
uitgebreid aanbod aan accommodaties voor u geselec-
teerd welke allemaal op onze website terug zijn te vinden. 
U wordt vervoerd naar Spanje met een luxe royal 
class touringcar met als voordeel dat deze zijn voor-
zien van een goede ventilatie, met dit als voordeel 
is reizen met een touringcar voor u zeer veilig.
Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tege-
moet en zodra reizen weer kan hopen wij u weer 
op een van onze reizen te mogen begroeten.
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Met 100% vertrouwen 
op vakantie
Als u uw vakantie bij Rekro Reizen boekt bent 
u verzekerd dat wij er alles aan doen om u de 
vakantie te laten verlopen volgens uw wensen. 
In deze onzekere tijden is het van belang dat 
uw reisorganisatie u de zekerheid biedt waar u 
als klant recht op heeft. Rekro Reizen biedt het 
volgende zekerheidspakket aan zodat u zorgeloos 
alvast uw vakantie kunt boeken zonder enig risico.

Onze touringcars

Indien u een reis boekt per touringcar dan 
zullen hier alle voorzorgsmaatregelen geno-
men zijn om de verspreiding van een virus te 
minimaliseren. Tevens zullen er voldoende 
desinfecterende middelen aanwezig zijn om 
veilig te kunnen reizen. Een touringcar beschikt 
over een zuiver en goed ventilatiesysteem 
zodat reizen per touringcar erg veilig is.

Rekro Reisleiding

Sinds jaar en dag staat onze reisleiding ter plaatse 
voor u klaar, dat is niet veranderd. Zij kijken er erg 
naar uit u na zo lang weer te mogen gaan ontmoe-
ten op de vakantiebestemming. Mocht er zich ter 
plaatse iets voordoen, of u wordt toch ziek dan 
zullen zij u de begeleiding bieden die u van Rekro 
Reizen gewend bent. Ook weer een zorg minder. 

Accomocaties zijn voor-
zien van een QR code
In deze digitale brochure hebben 
wij QR codes toegevoegd aan alle 
accommodaties en voorwaarden, 
dit maakt het voor u makkelijker 
om meteen de volledige gewenste 
informatie te kunnen bekijken. De 
informatie in de brochure kan inmid-
dels al kleine wijzigingen hebben, 
deze zijn vanzelfsprekend wel verwerkt op de 
informatiepagina’s die aan de QR codes gekop-
peld zijn. U kunt met 1 scan dus makkelijk uw 
favoriete accommodatie op onze website bekij-
ken en eventueel direct een boeking maken. 
Een Apple telefoon beschikt standaard over een 
QR scanmogelijkheid in de camerafunctie, bij 
een Android toestel dient u eerst een QR code 
app te downloaden vanuit de google playstore 
en vervolgens kunt u de QR code scannen.
Op het moment dat u de scan gemaakt heeft 
verschijnt er bovenin uw scherm een link, zodra 
u hierop klikt wordt u direct doorgestuurd naar 
de pagina die u wenst. Hoe makkelijk is dat!!

Scan metScan met
je mobielje mobiel

ProbeerProbeer
het zelf!het zelf!

Omruilgarantie
 
Uw vakantie boeken in deze onzekere tijd is 
lastig, dat snappen wij maar al te goed. Om 
eventuele zorgen hierover te minimaliseren 
biedt Rekro Reizen u een soepele omruilgaran-
tie. Alle reizen die geboekt zijn tot en met 31 
Maart 2021 mogen kosteloos zonder opgaaf van 
reden éénmalig gewijzigd worden naar of een 
andere datum of een andere bestemming. De 
nieuwe reis dient wel in 2021 te vertrekken.

Wij halen u terug!
 
Bent u op de bestemming en door onvoorziene 
omstandigheden veranderd het reisadvies tijdens 
uw vakantie dan bent u verzekerd dat Rekro 
Reizen u veilig en netjes terug brengt naar Neder-
land. Dit is van toepassing op alle pakketreizen 
die geboekt zijn. U hoeft zich dus niet druk te 
maken over of u weer veilig naar huis kan. Dat 
maakt het boeken een stuk comfortabeler.
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Buspendelreizen
26-03-2021 t/m 11-12-2021

Spanje
Opstapplaatsen:  
Groningen, Assen, Meppel, Hoogeveen, Zwolle, Deventer, Hengelo, Enschede, 
Apeldoorn, Amersfoort, Arnhem, Nijmegen/Wijchen, Alkmaar, Zaandam, 
Amsterdam, Hilversum, Utrecht, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, 
Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Neder-
weert, Venlo, Geleen, Heerlen en Maastricht. 

Uitstapplaatsen:
Estartit*, Area la Selva, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, 
Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Calella, Salou, Bella Terra, Sa-
gunto (Valencia), Benicarlo, Ondara, Benissa en Benidorm.

Vertrekdata: 
Eerste heen: 26-03-2021 Laatste terug: 11-12-2021*

• *Estartit wordt gereden vanaf 18-06-2021 t/m 28-08-2021 (laatste keer 10 dagen)
• Extra bagage (op aanvraag) toeslag € 10,- per bagagestuk per enkele reis.
•  Busessentie (op aanvraag) toeslag € 17,50 per essentie per enkele reis.
•  Open retour toeslag € 15,- per persoon.
•  Enkele reis, 60% van het retourtarief + € 12,50 Royal Class toeslag.
•  Kinderkorting bij 0 t/m 1 jaar gratis bij 2 volbetalende personen (geen eigen zitplaats). 

GRONINGEN

ASSEN

HOOGEVEENMEPPEL

ZWOLLE

ENSCHEDE
HENGELO

APELDOORN

DEVENTER

ARNHEM

NIJMEGEN

DEN BOSCH
TILBURG

EINDHOVEN

VENLO

GELEEN

MAASTRICHT

NEDERWEERT
BERGEN OP ZOOM 

BREDAROOSENDAAL

DORDRECHT

ROTTERDAM

DEN
 

HAAG

LEIDEN

ALKMAAR

ZAANDAM

AMERSFOORTUTRECHT

AMSTERDAM

HILVERSUM

HEERLEN

Kroatië
Opstapplaatsen:  
Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven, Weert, 
Heerlen, Den Haag, Rotterdam, Breda.  
(extra opstapplaatsen vrijdagen Zwolle, Apeldoorn,  
Arnhem, Nijmegen/Wijchen en Tilburg) 

Vertrekdata:
Dinsdagen en vrijdagen gedurende de 
maanden Juli en Augustus 2021
 
Uitstapplaatsen:
Tar, Porec, Vrsar, Rovinj (extra uitstap op vrijdag, 
Bled, Umag, Fazana, Pula, Medulin en Rabac).

 
Italië

Opstapplaatsen
Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Nederweert en 
Maastricht.  

Vertrekdata
Vrijdagen gedurende de maanden Juli  
en Augustus 2021

Uitstapplaatsen
Desenzano del Garda, Peschiera, Lazise*, Ci-
sano di Bardolino*, Bardolino*, Garda*.

*U wordt reist vanuit Peschiera naar uw eindbestemming met een 

lokale transferbus. 

Bel voor de prijzen van alle buspendels naar 0162 - 681909 of kijk op www.rekro.nl 

Iedere vrijdag vertrekt de bus vanuit Nederland 
naar Spanje. In het hoogseizoen zal de bus iede-
re maandag en vrijdag naar het zonnige zuiden 
afreizen. Informeer bij onze reserveringsafdeling 
 naar de extra vertrekdata op maandag,in het voor- en naseizoen. 
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Buspendelreizen
26-03-2021 t/m 11-12-2021

 

Frankrijk
Opstapplaatsen
Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Breda, Rotterdam, 
Den Haag, Antwerpen, Gentbrugge, Leuven. 
    
Vertrekdata
Vrijdagen gedurende de maanden Juli 
en Augustus 2021
 
Uitstapplaatsen
1: Vieux Boucau-les-Bains
2: Lacanau, Carcans Plage, Naujac sur Mer, 
Amélie/Soulac sur Mer, Montalivet
3: Mimizan Plage en Moliets et Maa
4: Biarritz en Zarautz

Bel voor de prijzen van alle buspendels naar 0162 - 681909 of kijk op www.rekro.nl 

 
Oostenrijk
Opstapplaatsen
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Breda, 
Eindhoven, Nederweert, Heelen.

Vertrekdata
Vrijdagen gedurende de maanden Juli en Augustus 2021

Uitstapplaatsen Tirol
Ötztal, Langenfeld*, Sölden*, Imst*, Ehrwald*, 
Lermoos*, Seefeld*, Landeck*, Ried im Oberinntal*, 
Fiss*, Serfaus*, Pfunds, Nauders 

Uitstapplaatsen Salzburgerland
Fügen, Uderns, Ried im Zillertal, Kaltenbach, Zell am 
Ziller, Hippach, Mayrhofen, Gerlos, Wörgl, Niederau, 
Westendorf, Brixen, Kirchberg, Kitzbühel, St Johann 
in Tirol, Scheffau*, Ellmau*, Fieberbrunn, Zell am See, 
Maishofen, Saalbach, Hinterglemm. 

• Toeslag surfboard € 25,- *laatste deel van uw reis wordt u vervoerd met een lokale transferbus.

WIN EEN 10 DAAGSE VAKANTIE 
ZIE PAG 78
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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.

Overzicht accommodaties

KI
NDER

KO
RT

IN
G

VR
OEG

BO
EK

KO
RT

IN
G

LA
NG VE

RB
LIJ

F
7=

6 /
 14

=1
2

AL
L I

NCL
USIV

E

KI
NDER

KO
RT

IN
G

VR
OEG

BO
EK

KO
RT

IN
G

LA
NG VE

RB
LIJ

F
7=

6 /
 14

=1
2

AL
L I

NCL
USIV

E

Luxe accommodaties     
Golden Bahia Tossa **** •    •
GHT Oasis Park & Spa **** • •   •
Aquahotel Silhouette & Spa ****  •   •
Sant Jordi Boutique Thalasso & Spa  **** •    
Estival Centurion  Playa **** • •   
Hotel Palm Beach **** • •   
Hotel Asia Gardens & Thai Spa ***** •    
     
Hotel Panorama *** •    
App. Pierre & Vacances Estartit Playa     
App. Salles Beach • •   
Hotel GHT Costa Brava & Spa *** • •   
Hotel GHT Sa Riera **** • • •  
App. Pierre & Vacances Villa Romana     
Aparthotel San Eloy *** • •   •
Medplaya aparthotel Esmeraldas ** • •   
Hotel Alegria Santa Cristina ****  •   •
Hotel La Palmera & Spa *** • •   
Hotel Garbi Park **** •    •
Hotel Gran Garbi *** •    •
Hotel Gran Garbi Mar **** •    •
Hotel Rosamar Garden Resort **** • •   •
Hotel Rosamar & Spa **** • •   •
Gran Hotel Don Juan Resort **** • •   •
Gran Hotel Flamingo **** • •   
Hotel H Top Royal Beach **** •  •  •
App. Trimar  •  • 
App. Lloret Sun (vh Sun&Moon)   •  
App. Alegria Bolero Park  • •   
App. Condado  •    
App. Blau     
Hotel BL Pimar & Spa *** • •   
Hotel Esplendid *** • •   
Hotel Blaumar ****     
App. Europa    •  
App. Elvira     
Hotel Alegria Maripins *** • •   •
Hotel Amaraigua ****  •   •
Hotel Rosa Nautica *** •    
Hotel Tropic Park **** • •   
Hotel Europa Splash & Spa ****+ • •   •
Hotel Sorra Daurada Splash & Spa ****+ • •   •
Hotel Reymar *** •    
Hotel Reymar Playa *** •    
Hotel Florida Park **** • •   
Hotel Riviera **** •    •
Hotel Indalo Park *** • •   
Aqua Hotel Aquamarina & Spa **** • •   
Hotel Alhambra •    
Hotel Caprici Verd **** • •   •
App. Odissea Park  • •   
App. en Camping Bon Repos      
Hotel Golden Taurus Aquapark Resort **** •    •

Aqua Hotel Promenade **** • •   
Hotel Sumus Stella & Spa ****+ • •   
Hotel Sorrabona *** •    
App. Sorrabona     
Hotel Miami *** •    •
Aparthotel Miami Park • •   
Hotel Oasis Park Splash**** • •   •
Hotel Kaktus Playa ****+ • •    •
Hotel Bon Repos *** • •   •
Hotel Esplai *** • •   •
Hotel Alegria Espanya *** • •   •
App. Mar Blau      
Hotel H10 Salou Princess **** • •   
Hotel H10 Delfin ****     
Hotel H10 Vintage ****  • •   
Hotel H10 Salauris Palace **** • •   
Hotel Marinada **** • •   
Hotel Las Vegas **** •    
Hotel 4R Playa Park *** • • •  
Hotel Golden Port Salou **** • •   •
Hotel Olympus Palace **** • •  • 
Hotel Cala Font **** • •   
Hotel Jaime I *** • •   •
Hotel Ohtels Belvedere *** • •   
App. Los Peces    • •  
App. Ibersol Spa Aqquaria  •   
App. Zahara   • •  
App. Azahar  • •  
Hotel Prince Park *** • •   
Hotel Sol Pelicanos / Las Ocas ***+ • •   •
Hotel Montesol ***   •  
Hotel Marconi ***     
Hotel Poseidon Playa & Resort *** • • •  •
Hotel MC Queens **   •  
Hotel Cabana *** • •   •
Hotel Flash****  •   
Hotel Helios *** • •   
Hotel Presidente ****   •  
Hotel Mont Park *** • • •  
Hotel Benikaktus ***  •   •  
Hotel Avenida **** • • •  •
Hotel Les Dunes Comodoro **** •   • 
Gran Hotel Bali **** • •   •
Hotel MH Olympus ***+ •    
App. Gemelos 22   • •  
App. Avenida   • •  
App. MC Amalia   •  
App. MC Maryciel   •  
App. MC Buenos Aires    •  
App.en Las Carabelas     
App.en Primavera Park     
App.en Torre Yago       
App.en Pierre & Vacances Benidorm Levante   •   
App.en Palm Court • •   
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Overwinteren 
in Benidorm

Appartement Avenida
2 en 3 kamerappartementen

PAG 71

Appt Carabelas
2 en 3 kamerappartementen

PAG 73

Appt Maryciel
2 en 3 kamerappartementen

PAG 72

Appartement Amalia
2 kamerappartementen

PAG 72

Appartement Gemelos 22
2 en 3 kamerappartementen

PAG 71

Geniet elke dag 
van de zon!
We hebben voor u enkele mogelijkheden (om te over-
winteren) op een rijte gezet, maar in principe is vrijwel 
alles mogelijk in onze accommodaties. Als u uw wen-
sen 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

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! 

LET OP! REIZEN IS NIET TOEGESTAAN 
TENZIJ HET NOODZAKELIJK IS.  LANG VERBLIJVEN IN ONDERSTAANDE ACCOM-

MODATIES KUNNEN VANAF 
HALF MAART WORDEN AANGEBODEN.
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Luxe

Binnen vijf minuten lopen bent u al op het rustige Fenals 
strand, waar u een heerlijke verkoelende duik kunt nemen. 
 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, bagageruimte, wifi, lift, airco, 
lounge, TV-kamer, tuin, restaurant, bar, binnen-, en buiten-
zwembad, kinderbad en een zonneterras met ligbedden en 
parasols. Tegen betaling: spa faciliteiten. 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/
of douche, toilet, föhn en een terras/balkon met zitje.
Tegen betaling: Kluisje en koelkast.
VERZORGING: Halfpension, volpension of all inclusive.

GHT Oasis Park & Spa **** 

          

Lloret de Mar

Dit hotel is een zeer mooi hotel met op 800 meter het strand  
en op 300 meter het authentieke centrum van Tossa de Mar. 

FACILITEITEN: 24-uurs receptie, lounge, wifi, TV kamer, baga-
geruimte, lift, (pool)bar, spa faciliteiten, binnen- en buiten-
zwembad, kinderbad, zonneterras met ligbedden en parasols.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, koelkastje, airco, verwarming, 
badkamer met bad en/of douche, föhn, toilet en een balkon of 
terras met zitje. Te huur: Kluisje. Tevens kamers met zwembad-
zijde boekbaar. 
VERZORGING: Halfpension, volpension of all inclusive.

Golden Bahia Tossa ****

                  

Tossa de Mar

Op de volgende pagina’s vindt u diverse luxe accommodaties in Spanje.  
Dit is slechts een selectie uit ons aanbod. Voor meer informatie over  
de luxe accommodaties kunt u kijken op www.rekro.nl.

Luxe accommodaties 
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Sant Jordi Boutique Hotel is een stijlvol vier sterren hotel en 
gelegen op een top locatie. 
 FACILITEITEN: 24- uurs receptie, wifi, lounge, lift, TV-kamer, 
bagageruimte, restaurant, (snack)bar, spa faciliteiten, binnen- en 
buitenzwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. 
ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, minibar, kluisje, koffie- en 
theezetfaciliteiten, airco, badkamer met bad en/of douche, föhn, 
badjas, toilet, balkon/terras met zitje. 
VERZORGING: Logies met ontbijt of halfpension. 

Sant Jordi Boutique 
Thalasso & Spa  ****

Calella

Prachtig adults only hotel met een geweldige ligging op slechts 
250 meter van het zandstrand en 350 meter van het oude centrum 
van Malgrat de Mar. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, 3 liften, wifi, 2 bars, restaurant 
(buffet en a la carte), 2 zwembaden met zonneterras en ligbedden, 
binnenzwembad met spa faciliteiten, fitness, badlakenservice en 
parking. 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, wifi, kluisje, koelkastje, badka-
mer met bad en/of douche, föhn en toilet, balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of 
all inclusive. 

                   Adults Only

Malgrat de Mar

Wilt u helemaal tot rust komen? Dan bent u hier op de juiste plek. 
Dit hotel biedt alle faciliteiten aan om van een heerlijke relax 
vakantie te genieten. 
FACILITEITEN: 24-uurs receptie, wifi, lounge, lift, bagageruimte,  
TV-kamer, (pool)bar, restaurant, zwembad met kinderbad, terras  
met ligbedden en parasols. Tegen betaling: Handdoekservice en  
spa faciliteiten. 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/
of douche, föhn, toilet en een balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.

Cambrils

Luxe accommodaties 
Aquahotel 
Silhouette & Spa ****

Estival Centurion 
Playa ****
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Luxe
Wilt u heerlijk tot rust komen? Dan bent u bij het vierststerren 
hotel Palm Beach aan het juiste adres! Dit hotel beschikt over een 
gratis shuttle service naar het strand. 
FACILITEITEN: 24-uurs receptie, lounge, wifi, lift, speeltuin, (pool)
bar, restaurant, handdoekservice (tegen borg), binnen- en buiten-
zwembad, kinderbad, spa faciliteiten, zonneterras met ligbed-
den en parasols. Gratis toegang tot Aqualandia of Mundomar!
ACCOMMODATIE: TV,  wifi, telefoon, airco, badkamer met bad en/
of douche, toilet en balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje en 
minibar. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.

Hotel Palm Beach ****

 

LU
XE

 H
O

TE
LS

LU
XE

 A
CC

O
M

M
O

D
AT

IE
S

Super deluxe 5 sterren hotel gelegen in het Sierra Cortina gebergte 
met een prachtig uitzicht over de Costa Blanca. Een stukje Thailand in 
Europa! 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, liften, wifi, diverse bars en restaurants,  
7 zwembaden gelegen in  een prachtige tuin met ligbedden en parasols. 
Voor kinderen een kinderbad met piratenschip. Binnenzwembad met spa 
faciliteiten en massages (deels tegen betaling). 
ACCOMMODATIE: Ruime kamers in Balineese stijl met TV, telefoon, wifi,  
kluisje, badkamer met bad en  douche, föhn en toilet. Gratis gebruik 
slippers en kimono. Balkon of terras met zitje. 
VERZORGING: Logies met ontbijt of halfpension.

Hotel Asia Gardens  
& Thai Spa *****

Benidorm

Appartementen Monica Appartementen Mediterraneo 
Teulada Moraira 

Meer info of dit luxe aanbod boeken? Bel 0162 - 681909 of kijk op www.rekro.nl

 

  

Benidorm
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Heerlijk genieten van een welverdiende 
vakantie samen met uw partner! In 
deze accommodaties kunt u uw wel-
verdiende rust nemen zonder dat er 
kinderen in de buurt zijn. Ook weleens 
lekker om zo vakantie te vieren!
Hieronder een greep uit ons aanbod voor 
wat betreft de Adults Only accommodaties.

Adults only

Lloret de Mar

Aqua Hotel Silhouette 

Hotel Augusta Club 

Hotel GHT Miratge 

Hotel Rosamar es Blau 

Hotel Rosamar Maxim 

Malgrat de Mar

Hotel Sumus Monte Playa 

Hotel Amaraigua 

Calella

Hotel Top Amaika 

Salou

Hotel H10 Delfin 

Hotel Magnolia 

Benidorm

Hotel Aqua Azul 

Hotel Flash  

Hotel Queens 

Hotel Royal  

Costa del Sol

Hotel Roc Lago Rojo 

Onze Adults only accomodaties op rij

WIN EEN 10 DAAGSE VAKANTIE 
ZIE PAG 78

Adults Only
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ADULTS ONLY

Kijk voor het volledige Adults only aanbod op www.rekro.nl



Alles voor een topvakantie
Estartit heeft 3 stranden, waarvan de grootste maar liefst 4 kilometer 
lang is, heerlijk voor het maken van een lange strandwandeling. De 
stranden van Estartit lopen mooi geleidelijk af, ideaal voor gezinnen met 
kinderen. In en om het centrum zijn diverse speeltuinen en zelfs perma-
nente kermissen, dus vertier genoeg voor het hele gezin! 

Estartit
Estartit staat garant voor een geweldige vakantie!
Of u nu kiest voor een vakantie vol met activiteiten
of gewoon heerlijk relaxen aan het prachtige strand,
Estartit heeft het allemaal!

14 VAKANTIES 2021    I    REKRO REIZEN

Gelegen op slechts 50 meter van het strand en 500 meter van het centrum 
en de gezellige haven. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, restaurant, bar, (verwarmd) 
zwembad met kinderbad, binnenzwembad, sauna, jacuzzi, 
solarium, tuin, speeltuin en wifi. Tegen betaling: Parking.

SPORTACTIVITEITEN: Fitness en bowlen.
ACCOMMODATIE: TV, wifi, minibar, airco, badkamer met bad en/
of douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: . Kamers met uitzicht op zee of zwembad boekbaar.
 

Hotel Panorama ***

1
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Nieuw bij Rekro deze verzorgde 3 sterren accommodatie slechts 200 meter 
van het strand en in het centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, groot buitenzwembad met 
kinderbad ligbedden en parasols, binnenzwembad, tuin, speeltuin 
en wifi. Tegen betaling: Eindschoonmaak, snackbar en parking.
SPORTACTIVITEITEN: Tafeltennis.

ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.) een woon-/slaapkamer 
en aparte slaapkamer, TV, gratis wifi, airco, kitchenette met oven of magnetron, 
kookplaat, vaatwasser, koelkast, broodrooster, waterkoker en koffie- en 
theefaciliteiten, badkamer met douche en toilet, balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Huisdieren zijn op aanvraag en tegen toeslag.

Appartementen Pierre & Vacances Estartit Playa

2

Appartementen Salles Beach zijn eigentijds ingerichte appartementen aan 
het strand en slechts 350 meter van het centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, gratis wifi, groot zwembad met ligbedden en 
parasols, onder het complex vindt u een bakker en kleine supermarkt.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.) woon/slaapkamer 
met bedbank en 2 persoonsslaapkamer, flatscreen TV, telefoon, airco, wifi, 
kitchenette met kookplaten, koelkast en vaatwasser, badkamer met bad en/ 

of douche en toilet, wasmachine, kluisje en een balkon of een terras. Tevens 
3 kamerappartementen (max 6 pers.) idem als 2 kamerappartementen maar 
ruimer en met extra slaapkamer. Ook 3 kamer duplex appartementen (max 6 
pers.) met zeezicht boekbaar. 
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Appartementen met zeezicht op aanvraag boekbaar! 
Zeer mooie appartementen en goede faciliteiten, recent gerenoveerd.

Appartementen Salles Beach

3
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Reisleider Roger:

De Costa Brava,
u blijft terugkomen!

Toen ik als 17 jarige de eerste keer op vakantie ging met mijn 
“Amigos” was dit natuurlijk naar Lloret de Mar. Hier werd ik 
overrompelt met zoveel nieuwe dingen. Uitgaan in Nederland 
was leuk, maar hier.. Hier was het zo anders en vrijer. Het leek 
wel Las Vegas, alles kon en mocht. Althans dat dachten we. 
Na een paar dagen zon, zee en feesten leek het ons toch leuk 
om brommers te huren. We zijn de kust afgereden naar het 
volgende dorpje, Tossa de Mar. Dit was een prachtige route 
met veel mooie uitzichten. Op de terugweg hebben we nog 
een stop gemaakt bij Waterworld in Lloret de Mar en daarna 
zijn we door de bergen en het bos terug gereden. Ook hier is 
de Costa Brava (wilde kust) zeer herkenbaar.

Nu ben ik 47 en woon sinds 1992 in Lloret de Mar. Ik ben 
inmiddels getrouwd en heb een dochter van 10. Sinds 1996 
werk ik als reisleider aan de kust, en sinds 2012 voor Rekro 
Reizen. Wat mij betreft echt een wereld baan! Ik heb leuk con-
tact met de gasten, regel van alles voor ze en help waar het 
nodig is. Met vele klanten van Rekro Reizen is er gedurende 
de jaren een hechte band ontstaan. Vooral in het voor- en 
naseizoen zijn het de vaste klanten die naar de Costa Brava 
komen. Voor hen is het vaak hun 2e woonplaats, ze voelen 
zich echt thuis.

In de accommodaties wordt er lekker gegeten, gezwommen 
of een heerlijke cocktail gedronken. Ook wandelen, fietsen, 
eten, uitgaan of zondags naar de markt van Tordera gaan 
hoort erbij. In de zomer ben ik ook vader van al die “kids” ,die 
net als ik vroeger, komen feesten... De chauffeurs zeggen dan 
ook altijd: ‘’Ga maar naar Roger, die regelt alles voor jullie.’’ 
De beste feesten in de clubs, de beruchte schuimfeesten, all 
inn boottochten of VIP kaarten voor de beste discotheken 

van Lloret de Mar zijn dan ook 
de favorieten bij de jeugd. En al 
helemaal als ik ze vertel wat er 
allemaal te beleven valt…

Lloret de Mar is echt een stad 
voor iedereen, maar in juli en au-
gustus raad ik de families aan een 
hotel uit te kiezen die niet te dicht 
bij de strip ligt. De Rosamar keten 
is dan zeker een aanrader. 

Mijn verdere werk plaatsen  hier aan de Costa Brava zijn 
Blanes en Tossa de Mar. Samen met een andere collega ben 
ik ook vaak in Malgrat de Mar, Pineda de Mar en Calella te 
vinden. 

Tossa de Mar is voor mij één van de best bewaarde plaatsjes 
aan de noordkust. Het vissersdorpje staat bekend om haar 
oude burcht waar je lekker door de straatjes met leuke win-
kels kan slenteren.

In het oude gedeelte van Tossa de Mar is het echt genieten 
met haar heerlijke restaurants en gezellige terrasjes. Ook 
duiken en snorkelen is een must in Tossa de Mar. Daarnaast 
komen de wandelaars, levensgenieters en mensen die rust 
zoeken hier ook zeker aan hun trekken. Veel mensen ontdek-
ken Tossa de Mar pas als ze een bootstocht langs de Costa 
Brava maken, maar ik waarschuw u alvast, één keer in Tossa 
de Mar geweest, en u blijft terug komen.

Blanes staat daarentegen vooral bekend om het lange strand 
met de vele campings.  Het is dan ook vooral geschikt voor 
degene die niet de rust van Tossa de Mar zoeken, maar ook 
niet het uitgaansleven van Lloret de Mar (in het hoogseizoen). 
Het oude stadscentrum van Blanes is echt een pareltje. 
Slenter door de smalle steegjes en leer beetje bij beetje de 
geschiedenis van Blanes kennen. Breng een bezoek aan 
de haven of neem een kijkje in de botanische tuin (Jardin 
Botanico Marimurtra) waar u een oase van rust binnenstapt. 
Het internationale vuurwerkfeest (van 23 t/m 26 Juli) mag ook 
zeker niet overgeslagen worden.  

Hopelijk heb ik u enthousiast gemaakt over de Costa Brava. 
Graag zou ik u uitnodigen om een bezoek te brengen aan een 
van de leuke plaatsjes om samen met mij het leuke van de 
Costa Brava te ontdekken.  

Hartelijke groet,

Roger Gorissen
Reisleider Costa Brava
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Het visitekaartje van de Costa Brava

De sfeer in Tossa de Mar wordt mede bepaald door de schitterende Middel-
eeuwse burcht en het ommuurde oude centrum Villa Vella. De burcht die aan 
de baai ligt is ’s avonds schitterend verlicht, echt een plaatje! 

In de ommuurde oude stad kunt u heerlijk slenteren langs de oude pandjes 
en door de nauwe steegjes. In de directe omgeving zijn ook diverse wandel-
paden. De oude stad loopt over in het nieuwe centrum met vele winkeltjes, 
restaurantjes en terrassen, een deel van het centrum is autovrij.  
Een boulevard scheidt het centrum van het strand.

We weten zeker dat u na een bezoek aan Tossa de Mar zult zeggen: 
‘Wat een mooie gezellige plaats!’

Tossa de Mar
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Fun for Kids!

Prachtig hotel op slechts 15 minuten lopen van de vuurtoren en 300 meter 
van het mooie strand. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, buffetrestaurant, bar, buitenzwembad 
met ligbedden, uitgebreide welness met Hamam, jacuzzi, sauna en fitness  
(deels tegen betaling), gratis wifi, entertainment en een speeltuin.
SPORTACTIVITEITEN: Biljart en  tafeltennis. 

ACCOMMODATIE:  Mooie lichte kamers met telefoon, flatscreen TV, wifi, airco, 
kluisje, badkamer met bad of douche, föhn en toilet. Balkon of terras met zitje. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Tevens zwembadzijde kamers te boeken.

Hotel GHT Costa Brava ***

1
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Nieuw in ons programma Hotel GHT Sa Reira, een verzorgt 4-sterren hotel 
op loopafstand van het prachtige strand en centrum van Tossa de Mar. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, koffiebar, buffetrestaurant, bar, 
snackbar, buitenzwembad met ligbedden, jacuzzi, en massages  
(deels tegen betaling), gratis wifi, dag- en avondentertainment.
SPORTACTIVITEITEN: Tafeltennis.

ACCOMMODATIE: Verzorgde kamers met telefoon, flatscreen 
TV, wifi, airco, badkamer met bad of douche en toilet. Balkon 
of terras met zitje. Tegen betaling kluisje en koelkastje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Tevens zwembadzijde kamers te boeken..

Hotel GHT Sa Riera ****

2

Geweldige accommodatie gelegen op een heuvel met uitzicht op de stad 
Tossa de Mar. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, gratis wifi, buitenwembad met zonneterras en 
ligbedden. 
ACCOMMODATIE: Ruime verzorgde 1 kamerappartement (max 2 pers.) woon/
slaapkamer met slaapbank, satelliet TV, airco, wifi, kitchenette met kookplaten, 
 

koelkast,  magnetron, vaatwasser, bad of douche met toilet. Balkon met zitje. 
Tegen betaling: kluisje. 2 kamerappartement extra aparte 2 pers. slaapkamer. 
(max 4 pers.) 
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Vanuit het zwembad een adembenemend uitzicht over 
de Middelandse Zee! 2 kamerappartementen met zeezicht ook boekbaar.

Appartementen Pierre & Vacances Villa Romana

3

Ook te boeken in
de wintermaanden
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Deze bijzondere accommodatie is een plek waar jong en oud zich niet 
hoeven te vervelen. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, wifi, speeltuin, winkeltje, restaurant, zwembad 
met een apart kinderbad, er is een zonneterras met ligbedden en parasols. 
Tegen betaling: Wasservice en de shuttelservice naar strand/centrum.
SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma en een miniclub (in 
het hoogseizoen), een multisportterein, tafeltennis en jeu de 

boules. Tegen betaling: Tennis, midgetgolf en biljart.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.): Woon/slaapkamer, 
wifi, 2 pers. slaapkamer, kitchenette, kookplaat (2-pits), koelkast, magnetron, 
koffiezetapparaat, TV. Badkamer met bad en/of douche en een balkon/
terras met zitje. Tegen betaling: Kluisje. Tevens 3 kamerappartementen 
(max 6 pers.) idem als 2 kamerappartement met extra 2 pers. slaapkamer.
VERZORGING: Halfpension, volpension of all inclusive.

Aparthotel San Eloy ***

4

Nieuw bij Rekro Reizen mooi aparthotel op slechts 100 meter van het 
centrum en 500 meter van het mooie strand. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lift, lounge, wifi, buffetrestaurant 
en bar. Tuin met buitenzwembad, kinderbad, ligbedden en 
parasols. Uitgebreid animatieprogramma en miniclub.
SPORTACTIVITEITEN: Tafeltennis, pooltafel en fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: Studio (max 3 pers.) Woon/slaapkamer, TV, telefoon, airco, 
wifi (tegen betaling), kitchenette met koelkast, magnetron, koffiezetautomaat  
en kookplaten. Badkamer met bad of douche en toilet. Balkon met zitje.  
2 kamer appartement (max 5 pers.) ruimer met extra 2 pers. slaapkamer.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt of halfpension
GOED OM TE WETEN: Mooi verzorgt complex zowel voor koppels als families, 
zeer gunstig gelegen. 

Medplaya aparthotel Esmeraldas **

5

Fun for Kids!
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Bruisende badplaats waar 
altijd wat te beleven is!

Lloret de Mar is de plaats die voor elke doelgroep meer dan voldoende 
mogelijkheden heeft. Wel is het wijs als u in het hoogseizoen reist en u 
wilt niet midden in het feestgedruis verblijven om te kiezen voor een ac-
commodatie in de wijk Fenals. Ook Fenals heeft een leuk strand en heel 
veel winkels, restaurants, terrassen en barretjes, maar het is net even 
iets rustiger dan het bruisende centrum van Lloret de Mar.  

Lloret de Mar heeft alles voor een vakantie vol vertier! Het strand heeft 
veel faciliteiten zoals verhuur van ligbedden, horeca  
faciliteiten, strandwachten, toiletten en diverse mogelijkheden om actief 
bezig te zijn. Het centrum is van het strand gescheiden door een gezelli-
ge palmenboulevard de Paseo Maritimo, heeft smalle straatjes en steeg-
jes en is deels autovrij. U vindt er gezellige barretjes, restaurants, pubs, 
Nederlandse kroegen, terrassen, discobars, terrassen en ga zo maar 
door. Natuurlijk beschikt Lloret de Mar over meerdere discotheken, deze 
liggen meestal net buiten het oude centrum, maar wel op loopafstand. 

Eventjes weg uit de drukte? Met de bus kunt u naar Blanes, van 
waaruit u eventueel verder kunt reizen naar andere plaatsen aan 
de kust of het binnenland per bus of trein. Natuurlijk kunt u ook 
deelnemen aan één of meerdere excursies, onze reisleiding helpt 
u graag verder. Hiernaast een lijstje met mogelijke excursies. 

Zonder twijfel de bekendste plaats aan de Costa 
Brava! Een paradijs voor zowel jongeren, gezinnen 
en senioren die graag een vakantie willen vol met 
zon, zee, strand. Lloret de Mar is ‘the place to be!’

EXCURSIEMOGELIJKHEDEN

BARCELONA
Een echte wereldstad! De werken van 
Gaudi, de Ramblas, een top excursie!

MONTSERRAT
Een beroemd bergklooster, een echte aanrader!

BOTANISCHE TUINEN
De botanische tuinen van Blanes bestaan uit
bijna 15 hectare aan de mooiste planten.

DALI MUSEUM 
Bekijk de kunstwerken in het Museum in Figueras.

GERONA
De provinciehoofdstad met mooie historische      
monumenten.

ANDORRA
Een heerlijke dag in het belastingvrije Prinsdom.

WATERPRET
In het Waterpark Marineland kunt u heerlijk 
spetteren en is er genoeg te beleven voor 
klein en groot!

Lloret de Mar
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Mooie accommodatie in het bruisende centrum van Lloret de Mar op slechts 
500 meter van het lange strand. 
FACILITEITEN: 24-uurs receptie, lounge, lift, restaurant, bar, zwem-
bad met zonneterras en ligbedden. Tegen betaling: Parking.
SPORTACTIVITEITEN: Biljart.

ACCOMMODATIE: Moderne kamers met flatscreen TV, telefoon, wifi, mi-
nibar, badkamer met douche, föhn en toilet. Balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Nieuw te boeken bij Rekro Reizen!

Hotel Alegria Santa Cristina ****

1

La Palmera & Spa ligt middenin het bruisende centrum van Lloret de Mar op 
ca 500 meter van het zandstrand. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, wifi, lounge, parkeergarage, lift, internetcorner, 
TV-kamer, restaurant, bar, zwembad, zonneterras met ligbedden en parasols, 
een poolbar en een tuin. Diverse spa faciliteiten. 
SPORTACTIVITEITEN: Biljart en videogames.

ACCOMMODATIE: Telefoon, TV, wifi, airco, badkamer met bad en/of 
douche, toilet, föhn, en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Onze bus stopt op 300 m van het hotel.

Hotel La Palmera & Spa ***

2
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Nieuw in ons programma! Gelegen op 300 meter van het zandstrand en 
nabij het centrum van Lloret de Mar. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, liften, TV kamer, bar, buffetrestaurant, 
entertainmentprogramma,  tuin met speeltuin, buitenzwembad met 
kinderbad ligbedden en parasols, verwarmd binnenzwembad en wifi.
SPORTACTIVITEITEN: Tafeltennis, biljart, videogames en fietsverhuur. 

ACCOMMODATIE: Telefoon, TV, airco, wifi, badkamer met bad en/of 
douche, toilet en föhn. Een balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Samen met gasten van Hotel Garbi Park  en Gran Garbi 
Mar gratis toegang tot Aquasplash! Het Aquasplash gedeelte is open vanaf eind 
Mei tot half September. All Inclusive is niet van toepassing in het Aquapark.

Hotel Gran Garbi ***

4

In een levendige buurt van Lloret de Mar op slechts 200 meter van het 
strand. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi,  bar, disco, restaurant met 
buffetmaaltijden, binnenzwembad, buitenzwembad, terras met ligbedden. 
Tevens een kleine spa met een solarium. Dag en avond entertainment.
SPORTACTIVITEITEN: Tafeltennis en snooker.

ACCOMMODATIE: Telefoon, TV, wifi, airco, badkamer met bad en/of 
douche, toilet, föhn, en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Samen met gasten van Hotel Gran Garbi en Gran Garbi 
Mar gratis toegang tot Aquasplash! Het Aquasplash gedeelte is open vanaf eind 
Mei tot half September. All inclusive is niet van toepassing in het aqua park. 

Hotel Garbi Park ****

3

Fun for Kids!

Fun for Kids!
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Hotel Gran Garbi Mar ligt in een rustige wijk van Lloret de Mar op slechts 300 
meter van het lange zandstrand. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi,  bar,  buitenzwembad, 
terras met ligbedden. Gasten kunnen gebruik maken van facititeiten 
van hotel Gran Garbi gelegen op slechts 40 meter.
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub, tafeltennis, biljart, videogames 
en fietsverhuur (deels in hotel Gran Garbi).

ACCOMMODATIE: Telefoon, TV, airco, wifi, badkamer met bad en/of 
douche, toilet en föhn. Een balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Samen met gasten van Hotel Garbi Park  en Gran Garbi 
Mar gratis toegang tot Aquasplash! Het Aquasplash gedeelte is open vanaf eind 
Mei tot half September.All Inclusive is niet van toepassing in het Aquapark.

Hotel Gran Garbi Mar ****

5

Fun for Kids!

Gratis toegang tot 
uw eigen aquapark 

wanneer u verblijft in één van 
deze drie accommodaties.
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Rustig gelegen op slechts 200 meter van het strand en 800 meter van het 
centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, bagageruimte, lift, restaurant, 
bar, 4 zwembaden, binnenzwembad, kinderbad, glijbanen, jacuzzi, spa, 
sauna, poolbar, terras, speeltuin, kapper, parking, internetcorner en wifi.

SPORTACTIVITEITEN: Animatie programma, tafeltennis, poolbiljart, videogames, 
minigolf, fitness. 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, minibar, strijkfaciliteiten, föhn, 
badkamer met douche, toilet, balkon met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Verzorgd hotel van de bekende Rosamar keten, al 
jarenlang een topper in ons programma! Grote kamers tot wel 4 volwassenen.

Hotel Rosamar Garden Resort ****

6

Bijna aan het strand gelegen op slechts 500 meter van het gezellige centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, bagageruimte, lift, restaurant, 2 
bars, 2 zwembaden en een kinderbad, poolbar, terras met ligbedden, 
binnenzwembad, speeltuin, kapper, jacuzzi, sauna, solarium, stoombad, 
spa en wifi. Tegen betaling: Parkeerplaats en een internetcorner.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie programma, miniclub (in het 
hoogseizoen), tafeltennis, biljart, videogames en fitness.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, minibar, strijkfaciliteiten, föhn, 
badkamer met douche, toilet, balkon met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Bij het diner is passende kleding gewenst. Kamers met 
zeezicht boekbaar. 

Hotel Rosamar & Spa ****

7

Fun for Kids!
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Al jarenlang een topper in ons programa, geheel gerenoveerd met een prima 
ligging ten opzichte van het strand en centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, bagageruimte, lift, restaurant met 
buffetservice, (pool)bar, disco/pub, tuin, kapper, zwembad met kinderbad, 
zonneterras met ligbedden en parasols en een binnenzwembad. Tegen 
betaling: Parking en internetcorner. 

SPORTACTIVITEITEN: Animatie programma, miniclub, diverse wateractiviteiten, 
tafeltennis en tennis. Tegen betaling: Videogames en biljart.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad/douche, 
toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Voorheen was dit Hotel Don Juan Lloret.  
Kamers aan de zwembadzijde en diverse suites boekbaar.

Gran Hotel Don Juan Resort ****

8

Geweldig hotel aan de belangrijkste boulevard van Lloret op slechts 150 
meter van het lange zandstrand! 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, bagageruimte, restaurant, 
bar en snackbar. Zwembad met  zonneterras. Gratis wifi.
SPORTACTIVITEITEN: Fitness, videogames. 
 

ACCOMMODATIE: Moderne kamers met flatscreen TV, telefoon, airco, minibar, 
wifi, en kluisje, badkamer met bad, föhn en toilet. Balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Tevens superiorlkamers boekbaar. 
Op het dak een rooftop bar voor 18+.

Gran Hotel Flamingo ****

9

Fun for Kids!
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Verzorgd hotel op slechts 600 meter verwijderd van het bruisende centrum 
en 150 meter van het lange zandstrand. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, restaurant met showcooking, 
zwembad met ligbedden, disco/pub, jacuzzi, kidscorner, en 
entertainmentprogramma tijdens hoogseizoen. Tegen betaling: wifi.
SPORTACTIVITEITEN: Pooltafel en tafeltennis.

ACCOMMODATIE: Verzorgde kamers met telefoon, TV, 
airco, badkamer met bad en/of douche en toilet. Balkon 
of terras met zitje. Te huur: Minibar en kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Groots opgezet hotel met veel faciliteiten voor een 
heerlijke vakantie! Kamers met uitzicht op het zwembad zijn boekbaar.

Hotel H Top Royal Beach ****

10

Appartementen Trimar is gelegen op ca. 300 meter van het centrum 
en 500 meter van het strand. In de directe omgeving winkels en 
uitgaansgelegenheden. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lift, aico, buitenzwembad 
met kinderbad en ligbedden (te huur).
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.) woon/slaapkamer met 
aparte 2 pers. slaapkamer, kitchenette met koelkast, koffiezetapparaat  en 

combimagnetron. Badkamer met douche of bad en toilet. Klein balkon met 
zitje.  3 kamer appartementen (max 6 pers.) ruimer met extra 2 pers slaapkamer.
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Ook studio’s (max 2 pers.) te boeken met een woon/
slaapkamer. 

Appartementen Trimar

11 Jongeren

Fun for Kids!

Ook te boeken in
de wintermaanden
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Aan de rand van het centrum met het strand op slechts 300 meter. 
FACILITEITEN: Receptie, lift en een wasserette. Je kunt gebruik maken van o.a. 
de volgende faciliteiten in hotel Xaine Park: Zwembad met kinderbad en jacuzzi.
ACCOMMODATIE: 2 kamer appartement (max 4 pers.): Woon/slaapkamer, 
2 pers. slaapkamer, TV, kitchenette, koelkast, koffiezetapparaat, magnetron, 
badkamer met bad of douche, toilet. Tegen betaling: Kluisje en wifi.

VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Studios (max. 2 personen) zijn ook boekbaar. Al jarenlang 
een topper in ons programma, verzorgde appartementen met een perfecte 
ligging! 

 

Appartementen Lloret Sun (vh Sun&Moon)

12

Dit appartementencomplex is ideaal gelegen, het strand van Fenals ligt op 
450 meter en het grote strand van Lloret de Mar op 800 meter. Het centrum 
van Fenals ligt op een steenworp afstand van het complex. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, bagageruimte, lift, internetcorner, 
supermarkt, TV-kamer, kapper, speeltuin, tuin, restaurant, cafetaria, (snack)bar, 
poolbar, zwembad met kinderbad, zonneterras met ligbedden en parasols en 
er is een jacuzzi. 
 

SPORTACTIVITEITEN: Biljart, tafeltennis en videogames.
ACCOMMODATIE: 1 kamerappartement (max. 4 pers.): TV, telefoon, airco, 
badkamer met bad en/of douche, toilet, föhn, kitchenette, koffiezetapparaat, 
magnetron, een broodrooster en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje. 
Tevens 2 kamerappartement, idem als studio echter met extra  
2 persoonsslaapkamer (max. 4 pers.). 
VERZORGING: Logies of logies met ontbijt.
GOED OM TE WETEN: Mooie verzorgde appartementen.

Appartementen Alegria Bolero Park

13

Fun for Kids!

Ook te boeken in
de wintermaanden
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Centraal gelegen op slechts 500 meter van het strand en nabij het bruisende 
centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, lift, zwembad met kinderbad 
en een zonneterras met ligbedden. Tegen betaling: wifi en parking.
SPORTACTIVITEITEN: Videogames.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.): Woon/
slaapkamer, TV, 2 pers. slaapkamer, kitchenette, elektrische kookplaten, 

koelkast, oven, magnetron, broodrooster, telefoon, badkamer met 
bad en/of douche, toilet, föhn en een balkon/terras met zitje. Kluisje. 
Tevens 3 en 4 kamerappartementen, idem als 2 kamer appartement, 
ruimer met 1 of 2 extra 2 pers. slaapkamers (max. 6-8 pers.).
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Grote appartementen tot wel 8 pers. boekbaar.

Appartementen Condado

14 Jongeren

Geweldige ligging met het strand op ca. 50 meter en het centrum op 
loopafstand. Diverse winkels en uitgaansgelegenheden in de directe 
omgeving. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lift, wifi. Buitenzwembad met ligbedden 
(te huur). Op het dakterras kunt u genieten van het mooie uitzicht.
SPORTACTIVITEITEN: Fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: 2 kamerapparttement (max 4 pers.) Woon/slaapkamer met 
aparte 2 pers. slaapkamer, wifi (tegen betaling), kitchenette met magnetron en 
koelkast. Badkamer met bad of douche en toilet en balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Weer terug in ons programma, nette 
appartementen zeer geschikt voor jongeren.

Appartementen Blau

15 Jongeren
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Gezellige terrasjes, winkels 
en een heerlijk stand. 
Blanes heeft het allemaal!

Blanes kent twee centra, het oude centrum, dit ligt ten westen 
van de jachthaven en wordt van de zee gescheiden door 
een promenade en boulevard met veel gezellige terrasjes, 
bars en restaurantjes. In het oude centrum zijn veel win-
keltjes en het is deels autovrij. Het andere centrum ligt in 
de wijk Els Pins en S’abanell, dit centrum bestaat uit 
twee grote winkelstraten met restaurants, bars en terrassen. 

Het Blanes strand wat voor het oude centrum ligt en door-
loopt langs de wijk S’abanell, is maar liefst 3 kilometer lang en 
daarom heel geschikt voor het maken van een heerlijk

Blanes

Gunstig gelegen aan het strand op ca. 10 meter en slechts 500 meter van het 
oude gezellige centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, lift, bagageruimte, TV-kamer, bar, 
supermarkt, zwembad op dakterras, wifi en een binnenzwembad met 
jacuzzi, sauna, Turks bad (deels tegen betaling). Tegen betaling: Parking.
SPORTACTIVITEITEN: Fitness en tennis.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, minibar, airco, badkamer met bad en/
of douche, toilet, en een föhn. Tegen betaling: Kluisje en wifi.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Zeezichtkamers op aanvraag boekbaar. 

Hotel BL Pimar & Spa ***

1
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Hotel Blaumar is op ca. 100 meter van het strand en 1,5 km van het centrum 
van Blanes gelegen. Diverse winkels in de directe omgeving. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lift, wifi, restaurant, 
buitenzwembad met kinderbad, ligbedden en parasols.
SPORTACTIVITEITEN: Pooltafels, tafeltennis, fintess en fietsverhuur. 
 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wifi, airco, badkamer met bad / douche, 
toilet en balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje en minibar.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Gemoedelijk hotel met verzorgde kamers en rustige 
ligging. 

Hotel Blaumar ****

3

Dit gezellige hotel is gelegen op een steenworp afstand van strand en 
centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, parking, lounge, lift, wifi, TV-kamer, tuin, 
restaurant, bar, speeltuin, zwembad met kinderbad, een zonneterras met 
ligbedden, een poolbar en een binnenzwembad. Tegen betaling: Sauna
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en entertainment (in het 
hoogseizoen), fitness, tafeltennis, squash, biljart en tennis.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met douche/
bad, toilet, kluisje en een balkon/terras met zitje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: In dit hotel wordt er geen alcohol of varkensvlees 
geserveerd. 

Hotel Esplendid ***

2
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Dit familiecomplex is gelegen op slechts 300 meter van het strand en ca. 
600 meter van het oude centrum. Al jarenlang een topper bij Rekro Reizen! 
FACILITEITEN: Receptie, lift, bagageruimte, parkeergelegenheid, TV-kamer, bar, 
zwembad, kinderbad, poolbar, zonneterras en een speeltuin. Tegen betaling: 
Kluisje 
SPORTACTIVITEITEN: Animatie (in het hoogseizoen). Tegen betaling: Pooltafel 
en videogames. 

ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.): Woon/slaapkamer, aparte 
2 pers. slaapkamer, TV, kitchenette met koelkast, badkamer met bad en/of 
douche, toilet en balkon/terras met zitje. Tevens 3 kamerappartementen, idem 
als 2 kamerappartement ruimer met extra 2 persoonsslaapkamer (max. 6 pers.). 
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: De accommodatie bestaat uit twee gebouwen en is een 
ideale accommodatie voor gezinnen! 

Appartementen Europa

4

Gelegen direct aan het strand op een rustige locatie aan de boulevard van 
Blanes op slechts 5 minuten lopen van het centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, wifi (tegen betaling).
ACCOMMODATIE: 3 kamerappartement (max 6 pers.) Woon/slaapkamer, 
aparte 2 pers, slaapkamer, wifi (tegen betaling), kitchenette, oven, 
koelkast,  badkamer met bad of douche en toilet. Balkon of terras.

VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Kleinschalig appartementencomplex met 
zeezicht! Studios ook boekbaar (deze hebben geen uit/zeezicht).

Appartementen Elvira

5

Fun for Kids!
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27 jaar geleden ben ik vertrokken naar Spanje en 
woon er tot op heden nog steeds. Mijn naam is Roger 
Gorrisen en ik ben namens Rekro Reizen uw reisleider 
aan de Costa del Maresme.

Reisleider Roger:

De Costa del Maresme,
een echt paradijs!

De Costa Maresme loopt van Malgrat de Mar tot aan Calella
Malgrat de Mar is een erg populaire bestemming bij de 
Nederlanders. Het heeft een sfeervol oud centrum met 
mooie winkelstraten en oude huizen die je overal herkent. 
De boulevard is recent helemaal  gerenoveerd. Hierdoor 
is er meer ruimte gecreëerd en minder verkeer. De hotels 
in Malgrat de Mar liggen ook dicht bij het centrum. Je kunt 
gemakkelijk een avondwandeling maken naar de vele 
restaurants en terrasjes. 

Santa Susanna was vroeger alleen weilanden die dienden 
voor de aanlevering van verse groente en fruit voor de 
hotels. Nu is het dé plaats met de nieuwste en modernste 
hotels. Voor degene die tijdens de vakantie op zoek zijn  naar 
zon, zee, strand en vermaak in de hotels  is Santa Susanna  
een echte aanrader. Heerlijke ontspannen wandel-  en 
fietstochten kunnen gemaakt worden in de directe omgeving. 

Pineda de Mar is een echt authentiek Catalaans/Spaans dorp. 
Hier is het rustig en u zult hier ook niet veel andere toeristen 
tegenkomen. De omliggende dorpen zijn snel en makkelijk te 
bereiken. 

Een dagje naar Barcelona is een uitstekende excursie vanuit 
de bovengenoemde plaatsen. Een van de mogelijkheden om 
in Barcelona te komen is de trein. Door middel van een leuke 
route langs de kust komt u in een kleine 1,5 uur aan in deze 
bruisende stad. Aangekomen in deze wereldstad kunt u niet 
om de prachtige bouwwerken van Gaudí ( Sagrada Familia of 
Parc Guëll) heen. Daarnaast is het flaneren over de Ramblas 
en het bezoeken van het FC Barcelona stadion, Camp Nou, 
echt een aanrader. 

De middeleeuwse stad Girona is daarentegen 
wereldberoemd geworden door de serie Game of Thrones. 
Het diende als decor voor een van de grote steden in de serie. 
Een van de bekende scenes met ‘Cersei’s walk of shame’ is 
hier opgenomen. Loop verder door de smalle authentieke 
straatjes richting het karakteristieke oud centrum. Tevens is 
de Joodse wijk ook zeker een bezoek waard. 
Tot slot zijn Waterworld, Marineland, Catamaran excursies 
etc. zowel voor jong als oud leuk.  

Ik kijk er naar uit u hier te mogen begroeten, zodat ik vol 
enthousiasme meer kan vertellen over  en laten zien van de 
prachtige Costa Maresme.

Vriendelijke groet,

Roger Gorissen
Reisleider Costa Maresme

WIN EEN 10 DAAGSE VAKANTIE 
ZIE PAG 78
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We hebben voor u de mooiste 
hotels langs het strand uitgezocht!

Malgrat de Mar bestaat uit een lange boulevard met heel veel
uitgaansmogelijkheden, winkeltjes, bars en restaurants. Deze 
boulevard loopt langs de hele kust, zowel langs Malgrat 
de Mar als langs Santa Susanna. De boulevard wordt van 
het strand gescheiden door het spoor, door middel van 
voetgangerstunnels is het strand gemakkelijk bereikbaar. 
Dus of u nu een gezellig restaurantje zoekt of een hippe 
discotheek, u vindt het allemaal in Malgrat de Mar. 
De accommodaties liggen vrijwel allemaal aan de boulevard.

Op het Santa Susanna strand, tussen de plaatsen Malgrat
en Pineda de Mar zijn diverse watersport mogelijkheden en 
ander vertier. Medio augustus zijn er diverse lokale feestdagen.

Beide plaatsen hebben goede verbindingen per trein, boot of 
bus naar de andere plaatsen langs de Spaanse kust. Onze reis-
leiding informeert u graag over de mogelijkheden alsmede over 
de te boeken excursies. Om u alvast een idee te geven van de 
mogelijkheden, geven we hiernaast alvast een lijstje met enkele 
excursies. 

Malgrat de Mar en Santa Susanna worden vaak in 
één adem genoemd, niet zo gek, want de plaatsen
lopen haast ongemerkt in elkaar over. Op deze 
locatie geniet u van een kilometers lange boulevard,
een prachtig strand en vele excursiemogelijkheden!

Malgrat de Mar

EXCURSIEMOGELIJKHEDEN

BARCELONA
Een echte wereldstad! De werken van 
Gaudi, de Ramblas, een top excursie!

MONTSERRAT
Een beroemd bergklooster, een echte aanrader!

LA SIESTA
Een avond genieten van Flamenco dansen, 
muziek, diner en Sangria.

MIDDELEEUWSE AVOND
Een avond met ridders, toernooien en diner.

GERONA
De provinciehoofdstad met mooie historische      
monumenten.

ANDORRA
Een heerlijke dag in het belastingvrije Prinsdom.

WATERPRET
In het Waterpark Marineland kunt u heerlijk 
spetteren en is er genoeg te beleven voor 
klein en groot!
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Centraal gelegen accommodatie op slechts 100 meter van het strand en 300 
meter van het centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, wifi, lounge, restaurant, snackbar, (pool)bar, 
zwembad met handdoekenservice en een zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie, miniclub (in het hoogseizoen), jeu de boules en 
diverse watersporten. 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, kluisje, badkamer met 
bad en/of douche, toilet en een balkon/terras met zitje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Zeer verzorgd hotel met goede faciliteiten. Kamers met 
zwembadzijde boekbaar. 

Hotel Alegria Maripins ***

1

Dit mooi gerenoveerde hotel is direct gelegen aan het strand. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie,  wifi, lounge, lift, TV-kamer, tuin, restaurant, 
(pool)bar, sauna, zwembad en er is een zonneterras met ligbedden en parasols.
SPORTACTIVITEITEN: Entertainment (in het hoogseizoen), 
tafeltennis, biljart, fitness en minigolf.

ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, airco, badkamer met bad en/
of douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: All Inclusive.
GOED OM TE WETEN: Hotel Amaraigua is een kleinschalig Adults Only hotel. 
Onze bus stopt 100 meter van het hotel. Zeezichtkamers boekbaar.

Hotel Amaraigua ****

2 Adults Only
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Zeer centraal gelegen accommodatie, bijna aan het strand ca 25 meter en in 
het oude centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, restaurant, bar, lift, TV-kamer, internetcorner, 
bagageruimte, winkeltje, bar, restaurant en er is een zwembad met kinderbad, 
daarnaast is er ook een zonneterras met ligbedden.  Tegen betaling: wifi.

SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en animatie (in het hoogseizoen). 
Tegen betaling: Fitness, pooltafel en videogames.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, 
föhn, toilet en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: Kluisje en wifi.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Superior en zeezichtkamers boekbaar. Direct gelegen
aan het begin van de boulevard. 

Hotel Rosa Nautica ***

3

Gelegen op slechts 100 meter van het zandstrand en 500 meter van het 
centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, bagageruimte, TV-kamer, speeltuin, 
(snack)bar, restaurant, zwembaden en een kinderzwembad en een 
zonneterras met ligbedden en parasols.  Tegen betaling: wifi en parking.

SPORTACTIVITEITEN: Nederlands animatieprogramma voor jong en oud, 
miniclub (in het hoogseizoen) en een tafeltennis tafel. Tegen betaling: Biljart.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, 
toilet en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: wifi, kluisje en minibar.
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Superior kamers boekbaar.

Hotel Tropic Park ****

4
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Het leukste kinderhotel van Malgrat de Mar! Het strand vindt u op 50 meter 
en het hotel bevindt zich in het gezellige centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lounge, lift, bagageruimte, TV-kamer, tuin, 
restaurant, bar, zwembad met glijbanen en een speelschip, kinderbad en er is 
een zonneterras met parasols en ligbedden. 
SPORTACTIVITEITEN: Entertainment en miniclub (in het hoogseizoen), biljart en 
verschillende wateractiviteiten. 

ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, airco, badkamer met bad en/of 
douche, toilet, föhn, en er is een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Tevens zeezichtkamers boekbaar.

Hotel Europa Splash & Spa ****+

5

Na jaren terug in ons programma, hotel Sorra Daurada Splash ligt op 2 
minuten van het strand en nabij het centrum van Malgrat de Mar. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, wifi, restaurant, bar, zwembad met 
kinderbad, ligbedden, parasols en handdoekenservice (tegen betaling). Voor 
de kinderen een miniclub, minidisco en animatie. Entertainmentprogramma.
SPORTACTIVITEITEN: Pooltafel, darts, aerobics, fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, mini koelkast, badkamer met 
douche, föhn en toilet. Balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Het hotel beschikt over een aquapark! Tevens 
zeezichtkamers boekbaar. 

Hotel Sorra Daurada Splash & Spa ****+

6

Fun for Kids!

Fun for Kids!
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Gelegen aan de wandelboulevard van Malgrat de Mar op 50 meter van het 
strand en 100 meter van het centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, wifi, lift, lounge, TV-kamer, restaurant, (pool)
bar, speeltuin, zwembad, zonneterras met ligbedden en een speeltuin. Tegen 
betaling: Parkeerplaats. 

SPORTACTIVITEITEN: Animatie (in het hoogseizoen) en biljart. Tegen betaling: 
Videogames. 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, toilet 
en een balkon/terras met zitje. 
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Populair hotel!  Al jarenlang in ons programma.

Hotel Reymar ***

7

Hotel Reymar Playa is gelegen aan de gezellige wandelpromenade van 
Malgrat de Mar. Het centrum vindt u op 300 meter van het hotel. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, wifi, lounge, lift, TV-kamer, tuin, speeltuin, 
restaurant, (pool)bar, zwembad en een zonneterras met ligbedden en parasols.
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en entertainment (in het hoogseizoen). 
Tegen betaling: Fitness, tennis, minigolf, biljart, squash en videogames.

ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, airco, badkamer met bad en/
of douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Alle sportfaciliteiten zijn tegen een vergoeding 
en zijn gelegen in het complex tegenover het hotel. 

Hotel Reymar Playa ***

8
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Hotel Florida Park ligt op ca. 200 meter van het strand en tussen de plaatsen 
Malgrat de Mar en St. Susanna. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lift, lounge, wifi, parking, tuin met verwarmd 
zwembad met kinderbad en jacuzzi, ligbedden en parasols (tegen betaling). 
Binnenzwembad met spa faciliteiten, sauna en massage (deels tegen betaling). 
Miniclub en entertainment. 

SPORTACTIVITEITEN: Fitness, gym, voetbal, basketbal, biljart, tafeltennis, 
fietsverhuur. 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, verwarming, koffie/thee faciliteiten, 
badkamer met bad en/of douche, föhn en toilet. Balkon/ terras met zitje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Zeer goed verzorgd hotel met veel faciliteiten 
voor jong en oud. Kamers met zwembadzicht boekbaar.

Hotel Florida Park ****

9

Hotel Riviera is gelegen op 50 meter van het strand in Santa Susanna, naast 
discotheek Royal Beach Club, op ca. 1,5 km van het oude centrum van 
Malgrat de Mar. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi, restaurant met 
buffetservice, TV kamer,bar, 2 zwembaden met kinderbad en ligbedden. 
Dag- en avondentertainment, miniclub en spa faciliteiten, sauna en 
massage (deels tegen betaling.) Parking achter de accommodatie.

SPORTACTIVITEITEN: Pooltafel, gym.
ACCOMMODATIE: Superiorkamer geheel gerenoveerd, plasma TV, 
kluisje, wifi, airco, badkamer met douche, balkon of terras met zitje. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Weer terug in ons programma, hotel heeft tal van 
renovaties uitgevoerd en heeft nu vier sterren. Tevens familiekamers boekbaar.

Hotel Riviera ****

10

Fun for Kids!
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Aan de wandelboulevard, door spoorlijn gescheiden van het strand in de wijk 
St. Susanna op ca. 1000 meter van het oude centrum van Malgrat de Mar. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, bagageruimte, restaurant, bar, speeltuin, 
binnen-, en buitenzwembad met twee jacuzzi’s, kinderbad en een zonneterras 
met ligbedden en parasols.  Tegen betaling: wifi en spa faciliteiten.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie en miniclub (in het hoogseizoen), 
fitness, tafeltennis. Tegen betaling: Biljart en videogames.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, 
toilet en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: Kluisje en wifi.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Zéér populair hotel! Dus wees er vroeg bij want 
OP=OP! Kamers met zwembad- of zeezicht op aanvraag boekbaar..

Hotel Indalo Park ***

11

Dit luxe hotel heeft meer dan genoeg faciliteiten om een heerlijk ontspannen 
vakantie te hebben! 
FACILITEITEN: 24-uurs receptie, lounge, TV kamer, bagageruimte, 
lift, tuin, speeltuin, disco, (pool)bar, zwembad met kinderbad, 
zonneterras met ligbedden en parasols. Tegen betaling: 
wifi, wasserette, roomservice en spa faciliteiten.

SPORTACTIVITEITEN: Fitness, darts en tafeltennis.
ACCOMMODATIE: Telefoon, TV,  verwarming, airco, badkamer met bad en/of 
douche, föhn, toilet en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: Kluisje en 
minibar. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Zeer geliefd hotel met veel herhalingsbezoeken!

Aqua Hotel Aquamarina & Spa ****

12

Fun for Kids!
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Door de spoorlijn gescheiden van het strand en 1400 meter van het oude 
centrum van Malgrat de Mar. Gelegen in het centrum van St. Susanna. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, bagageruimte, TV-kamer, speeltuin, 
restaurant, bar, zwembad en een kinderbad en er is een zonneterras 
met ligbedden. Tegen betaling: wifi en spa faciliteiten.
SPORTACTIVITEITEN: Entertainment en miniclub (in het 
hoogseizoen). Ook zijn er fitnessfaciliteiten, een biljart en een 

tafeltennistafel.  Tegen betaling: Speelautomaten.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, 
toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje en koelkast. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Goed verzorgd hotel met veel faciliteiten en superior 
kamers boekbaar. 

Hotel Alhambra ****

13

Het viersterren hotel Caprici Verd is gelegen aan het begin van de 
wandelpromenade van Santa Susanna op loopafstand van het strand. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lift, parkeergarage,  bagageruimte, TV-kamer, 
restaurant, (pool)bar, binnen-, en buitenzwembad met kinderbad en 
een zonneterras met ligbedden en parasols. Tegen betaling: Sauna.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie en miniclub (in het hoogseizoen), 
fitnessruimte. Tegen betaling: Tafeltennis, biljart en videogames.

ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, badkamer met douche, toilet, föhn, 
airco en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: Kluisje en koelkast.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Zeer verzorgd hotel met goede faciliteiten. Familie en 
premiumkamers boekbaar. 

Hotel Caprici Verd ****

14
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Mooie appartementen! Ligging aan de wandelboulevard op loopafstand van 
het strand. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, wifi, bagageruimte, lounge, minisupermarkt, 
diverse winkeltjes (in directe omgeving), snackbar, zwembad met zonneterras 
met ligbedden en parasols en een jacuzzi. Tegen betaling: Parking.
SPORTACTIVITEITEN: Biljart
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.): Woon/slaapkamer, 2 

pers. slaapkamer, wifi, airco, TV, telefoon, kitchenette, koelkast, kookplaat, 
magnetron, waterkoker, broodrooster, badkamer met bad en/of douche, 
toilet en een balkon/terras met zitje. Tevens 3 kamerappartementen, idem als 
2 kamerappartement, ruimer met extra 2 pers. slaapkamer (max. 6 pers.).
VERZORGING: Logies of logies met ontbijt.
GOED OM TE WETEN: Kleinschalig appartementencomplex met ook  
2 persoonskamers boekbaar op aanvraag.

Appartementen Odissea Park

15

Appartementencomplex Bon Repos is een populaire accommodatie onder 
jongeren en families. De appartementen liggen op loopafstand van het 
centrum en zijn direct gelegen aan het strand. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, wasruimte, supermarkt, restaurant, 
bar en een zwembad met ligbedden en parasols. (diverse 
faciliteiten bevinden zich bij naastgelegen camping).
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub (in het hoogseizoen) en tennisbanen.

ACCOMMODATIE: 3 kamerappartement (max. 8 pers.): Woon/slaapkamer, drie x 
2 pers. slaapkamer, TV, balkon/terras met zitje, badkamer met douche, keuken 
met magnetron en gratis wifi. 
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Populaire jongeren- en familieaccommodatie! 
Grote appartementen tot wel 8 personen. Tevens bungalows boekbaar op 
naastgelegen camping! 

Appartementen en Camping Bon Repos

16 Jongeren

Ook te boeken in
de wintermaanden

Fun for Kids!
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Pineda de Mar

Ontdek de echte Spaanse cultuur
In dit oude centrum ligt het bekende Plaza de las Melias, een super 
gezellig marktplein met heerlijke tapas restaurants en terrasjes. In het 
oude centrum zijn volop winkeltjes, restaurants, terrassen en bars,  
u zult zich hier zeker thuis voelen! Het strand van Pineda de Mar is  
maar liefst 3 kilometer lang, heerlijk dus voor het maken van een  
strandwandeling. Op het strand voor het centrum van Pueblo 
Nuevo is zelfs een kartbaan, een tennisbaan en de mogelijk-
heid om te midgetgolfen. Pineda de Mar heeft alle ingrediënten 
voor een heerlijk verblijf aan de Spaanse Costa Del Maresme!!

Van oorsprong is Pineda de Mar een echt Catalaans 
vissersdorp, inmiddels is het uitgegroeid tot een leuke 
toeristenplaats. Het is een geliefde plaats met een 
mooi breed strand en een gezellig oud centrum. 
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In een prachtige tuin gelegen op slechts 100 meter van het strand en ca. 
1000 meter van het centrum. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, restaurant, bar, lift, bagageruimte, 
binnenzwembad, (verwarmd) buitenzwembad, kinderbad, poolbar, zonneterras 
met ligbedden, tuin, speeltuin, jacuzzi,  winkeltje en parking. Tegen betaling: 
Wasservice en  kapper. 

SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en animatie (in het hoogseizoen). Tegen 
betaling: Minigolf, tafeltennis, poolbiljart, videogames, tennis en volleybal.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, 
föhn, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Tevens zwembad- , zeezicht-  en familiekamers 
boekbaar. Nieuw: Aquapark! (deels tegen betaling).

Hotel Golden Taurus Aquapark Resort ****

1

Fun for Kids!

 

CO
ST

A 
D

EL
 M

AR
ES

M
E

SPANJE    I    COSTA DEL MARESME    I    PINEDA DE MAR



43REKRO REIZEN    I    VAKANTIES 2021

Aqua hotel Promenade heeft een ideale ligging, in het midden van het 
centrum en direct aan de gezellige wandelpromenade van Pineda de Mar. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, bagageruimte, parkeergarage,  
internetcorner, lift, wifi, TV-kamer, tuin, restaurant, bar, zwembad met een 
apart kinderzwembad en een zonneterras met ligbedden. Tegen betaling: 
Handdoekenservice. 

SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en entertainment (in het hoogseizoen), fitness, 
tafeltennis, biljart en videogames. 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad / douche, toilet, föhn 
en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Gratis wifi en badhandoekenservice in premium kamer. 
Familiekamers ook boekbaar. 

Aqua Hotel Promenade ****

2

Nieuw in onze brochure, mooi hotel op ca. 150 meter van het centrum en 
slechts 250 meter van het zandstrand. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, wifi, lift, restaurant, tuin 
met verwarmd zwembad met kinderbad, jacuzzi en ligbedden met 
parasols. Spa faciliteiten met hamam (deels tegen betaling).
SPORTACTIVITEITEN: Biljart, tafeltennis en fietsverhuur. 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wifi, airco, minibar, badkamer met bad 
en/of douche, toilet en balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Gemoedelijk hotel met verzorgde kamers en 
centrale ligging. Tevens kamers met zwembadzicht boekbaar.

Hotel Sumus Stella & Spa ****+

3

Fun for Kids!

Fun for Kids!
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Gezellige accommodatie met geweldige ligging direct aan de boulevard en 
het strand van Pineda de Mar met het centrum op loopafstand. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, bagage- en TV ruimte, zwembad met 
kinderbad, zonneterras met ligbedden, speeltuin en wifi. Voor de kinderen is 
er een kinderbad, een gamesroom en een speeltuin. Het  zwembad wordt 
omringd door zonneterrassen met ligbedden en parasols. 

SPORTACTIVITEITEN: Tegen betaling: Videogames en poolbiljart.
ACCOMMODATIE: TV, airco, badkamer met bad en/of douche,  
toilet. Balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje en minibar. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Superiorkamers met zeezicht boekbaar.

Hotel Sorrabona ***

4

Deze appartementen hebben dezelfde eigenaar als het hotel en liggen ca. 
150 meter achter hotel Sorrabona. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, TV, wifi, verder kunt u van alle faciliteiten gebruik 
maken van hotel Sorrabona. Tevens worden evt bijgereserveerde maaltijden in 
het hotel geserveerd. 
SPORTACTIVITEITEN: Tegen betaling: Videogames en poolbiljart bij hotel 
Sorrabona. 

ACCOMMODATIE: 2 kamer appartement (max 4 pers.): Woon/
slaapkamer, 2 pers. slaapkamer, TV, kitchenette, koelkast, magnetron, 
badkamer met bad of douche, toilet. Tegen betaling: Kluisje en 
wifi. Tevens 3 kamer appartementen, idem als 2 kamer appartment 
maar ruimer en met extra 2 pers. slaapkamer. (max 6 pers.).
VERZORGING: Logies, logies  met ontbijt of halfpension.
GOED OM TE WETEN: Super goede ligging, een kleinschalig complex.

Appartementen Sorrabona

5
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Gezellige winkelstraten 
en een heerlijk strand
Er is een overvloed aan restaurants, bars, discotheken en winkeltjes 
zowel in het oude centrum met typisch Catalaanse straatjes als in de 
nieuw aangelegde winkelstraten. Aanvankelijk was het een bestem-
ming waar vooral jongeren heen gingen, maar in de loop van de jaren 
weten ook steeds meer gezinnen en stellen de gezellige badplaats te 
vinden. 

Calella heeft een heerlijk strand van maar liefst 2 kilometer lang, 
ook hier loopt een spoorweg langs het strand en is het strand dus 
bereikbaar via voetgangerstunneltjes. Er zijn diverse faciliteiten aan het 
strand waaronder toiletten, douches, ligbedden en parasol verhuur, 
speeltuintjes en in het hoogseizoen een springkussen speeltuin. Ook 
kunt u van alles ondernemen op het water zoals, windsurfen, banana-
riding, parasailing, waterfietsen, en ga zo maar door! 

In medio juni en september heeft Calella haar twee eigen lokale 
feestdagen, en vanaf eind september/ begin oktober vinden er 
3 weken lang de zogenaamde oktoberfeesten plaats. Ongeveer 100 
blaasorkesten zorgen voor een supergezellig feest in en rondom een 
grote feesttent op het strand. 
 
Toch nog graag even erop uit, dat kan! Onze reisleiding regelt 
en verzorgt graag uw excursie. U kunt bijvoorbeeld kiezen 
uit de volgende mogelijkheden. 

Een super populaire badplaats bij veel 
Nederlanders. Dit is niet zo gek, want 
Calella heeft alle ingrediënten voor 
een actieve vakantie én voor 
een strandvakantie! 

Calella

EXCURSIEMOGELIJKHEDEN

BARCELONA
Een echte wereldstad! De werken van 
Gaudi, de Ramblas, een top excursie!

MONTSERRAT
Een beroemd bergklooster, een echte aanrader!

LA SIESTA
Een avond genieten van Flamenco dansen, 
muziek, diner en Sangria. 

MIDDELEEUWSE AVOND
Een avond met ridders, toernooien en diner.

GERONA
De provinciehoofdstad met mooie historische      
monumenten.

ANDORRA
Zie in een dag het belastingvrije Prinsdom!

WATERPRET
In het Waterpark Marineland kunt u heerlijk 
spetteren en is er genoeg te beleven voor 
klein en groot!

45REKRO REIZEN    I    VAKANTIES 2021
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Het gezellige oude centrum ligt op ca. 150 meter afstand en het strand op 
slechts 350 meter. Bushalte ligt voor het hotel. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, speeltuin, restaurant, (pool)bar, zwembad 
en kinderbad en een terras met ligbedden en parasols.  Tegen betaling: Parking 
en wifi. 
SPORTACTIVITEITEN: Entertainment en miniclub. Tegen betaling: Poolbiljart en 
videogames. 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, 
föhn, toilet en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: Kluisje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Al jarenlang een topper in ons programma! All Inclusive 
alleen in hoogseizoen te boeken. 

Hotel Miami ***

1

Charmant aparthotel met centrale ligging met het strand en centrum op 
loopafstand. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, wifi, restaurant, bar, snackbar, 
zwembad met kinderbad, ligbedden, parasols.  Voor de kinderen een 
miniclub, animatie en entertainmentprogramma (in hoogseizoen).
SPORTACTIVITEITEN: Gym en  gratis fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: 2 kamer appartment (max 4 pers.) Woon/slaapkamer met 
2 pers. slaapkamer. TV, telefoon, wifi, kluisje, kitchenette met kookplaat, 
koelkast, magnetron, badkamer met bad en toilet. Balkon/terras met zitje. 
Tevens 3 kamer appartementen met extra 2 pers. slaapkamer (max 6 pers.).
VERZORGING: Logies, logies  met ontbijt of halfpension.
GOED OM TE WETEN: Tevens Junior suites en junior suites superior te boeken.

Aparthotel Miami Park

2
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Weer terug bij Rekro Reizen hotel Kaktus Playa, middenin het centrum en op 
steenworp afstand van het strand.  
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi, restaurant met buffetservice, 
TV kamer, bar, zwembad met kinderbad, jacuzzi  en ligbedden. 
Binnenzwembad met Spa faciliteiten, sauna en massage (deels tegen betaling). 
Dag- en avondentertainment, miniclub.  
SPORTACTIVITEITEN: Biljart, gym, tafeltennis en fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, verwarming, badkamer met bad en/
of douche, föhn en toilet. Balkon/ terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Geweldige accommodatie met super locatie! 
Kamers met uitzicht op zee of zwembad ook te boeken. Op het strand 
vindt u een Bahariclub waar u met korting gebruik van kan maken.

Hotel Kaktus Playa ****+

4

Gezellig hotel met prachtig zwembad! Op loopafstand van het strand en 
centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, TV-kamer, wifi (tegen betaling), 
bagageruimte, restaurant, bar, speeltuin, Splashpool met lange 
waterglijbanen, een apart kinderbad en een zonneterras met 
ligbedden en parasols. Tegen betaling: Sauna en jacuzzi.
SPORTACTIVITEITEN: Entertainment voor jong en oud  (in 

het hoogseizoen), miniclub, tafeltennis, biljart.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wifi (tegen betaling), airco, badkamer 
met bad en/of douche, toilet. Balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Fantastisch familiehotel met geweldige ligging en in 2017 
geheel gerenoveerd! Familiekamers en kamers aan zwembadzijdeboekbaar.

Hotel Oasis Park Splash****

3

Fun for Kids!
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Verzorgd hotel met meerdere faciliteiten met in de directe omgeving winkels 
en uitgaansgelegenheden. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, TV-kamer, wifi, bagageruimte, restaurant, 
bar, zwembad met apart kinderbad, jacuzzi en een zonneterras met ligbedden 
en parasols. 
SPORTACTIVITEITEN: Entertainment voor jong en oud  (in het hoogseizoen), 
tafeltennis, biljart, fitness en minigolf. 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wifi, airco, badkamer met bad / douche, toilet 
en balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Gezellig hotel met veel faciliteiten geschikt voor jong en 
oud! 

Hotel Bon Repos ***

5

Hotel Esplai ligt op loopafstand van het centrum van Calella met het strand 
op slechts 300 meter. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi, TV kamer, restaurant, 
bar, buitenzwembad met poolbar en kinderbad, ligbedden en parasols. 
Handdoekenservice (tegen betaling). 
SPORTACTIVITEITEN: Pooltafel, darts, gym en fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wifi, badkamer met bad en/of douche en toilet. 
Balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Weer terug in het standaard aanbod van Rekro Reizen!

Hotel Esplai ***

6
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Direct aan het strand gelegen en dichtbij de oude gezellige binnenstad. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lift, TV-kamer, bagageruimte, speeltuin, (snack)
bar, restaurant, zwembad met kinderbad en een zonneterras met ligbedden en 
parasols. Tegen betaling: Spa faciliteiten. 
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en animatie (in het hoogseizoen), beachvolleybal 
en videogames. 

ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, 
föhn, en een toilet. Meestal een balkon / terras met zitje . Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Superiorkamers en kamers met zeezicht te boeken. 

Hotel Alegria Espanya ***

7

Gelegen op ca. 300 meter van het centrum en ca. 500 meter van het strand. 
De bushalte bevindt zich op 200 meter afstand van de accommodatie. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lift, supermarkt, (pool)bar, tuin een zwembad met 
ligstoelen.  Tegen betaling: Parking. 

ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.): Woon/slaapkamer, TV, 
2 pers. slaapkamer, kitchenette, koelkast, badkamer met bad en/of douche, 
toilet en een balkon/terras met zitje. 
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Kleinschalig complex met uitzicht op de bergen en/of  
het zwembad. 

Appartementen Mar Blau

8

Ook te boeken in
de wintermaanden
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Welkom aan de gouden kust!

“Goedemorgen, hartelijk welkom in Salou. Mijn naam is Peter 
en ik ben uw reisleider hier ter plaatse”.
Met deze woorden begroet ik al jaren onze gasten als die ́ s 
morgens aankomen met de touringcar.

Mijn naam is Peter Schalen en zoals gezegd, ben ik de 
vertegenwoordiger van Rekro Reizen hier aan de Costa 
Dorada. Ik woon hier al meer dan 25 jaar waardoor ik 
ondertussen op de hoogte ben van hetgeen wat hier zoal te 
doen is.

De Costa Dorada (de gouden kust) beslaat de gehele kust 
van de provincie Tarragona tot aan de delta van de rivier de 
Ebro. De totale lengte van de kust is  81 kilometer en men 
vindt er 70 verschillende stranden. De naam Costa Dorada 
(of op zijn Catalaans: Costa Daurada) komt van de prachtige 
zandstranden die in de ondergaande zon goud kleuren, 
vandaar de gouden kust. Deze stranden zijn uitermate 
geschikt voor gezinnen met kinderen, omdat het strand 
langzaam afloopt in de zee. 

De belangrijkste badplaatsen aan deze kust zijn Salou 
en Cambrils. In het verleden was Salou bekend vanwege 
de grote groepen jeugd die er gingen stappen, maar 
tegenwoordig is het een badplaats voor degene die willen 
relaxen met een cocktail in de hand bij één van de vele 
terrasje langs de gezellige boulevard. Tevens is het een 
badplaats die, vanwege zijn stranden, zeer geschikt is voor 
gezinnen met kinderen. Heel erg bekend is het themapark 
Port Aventura, wat aan de rand van Salou ligt.

Cambrils is een oud vissersdorpje waar men het gevoel krijgt 
echt midden in Spanje te zitten. In tegenstelling tot Salou 
vindt men hier niet zoveel hotels, daarom is het er minder 
toeristisch. Wat zeker een bezoek waard is,  is de markt van 
Cambrils op woensdag. Verder vindt men langs de boulevard 
allerlei terrasjes  waar de lekkerste visgerechten geserveerd 
worden.

Natuurlijk zijn er vanuit deze omgeving voldoende 
mogelijkheden om er op uit te gaan, met een fiets, brommer 
of met een auto die men ter plaatse kan huren. Tevens zijn 
er voldoende georganiseerde excursies waarbij u begeleid 
wordt door een Nederlands sprekende gids. Een paar 
voorbeelden zijn:

Barcelona
Barcelona is de hoofdstad 
van de regio Catalonië 
en een metropol met 1,7 
miljoen inwoners. Tijdens 
één van de vele excursies 
krijgt u een een stadstour 
waarbij de belangrijkste 
bezienswaardigheden voorbij 
komen. Denk hierbij aan 
het befaamde stadion van FC Barcelona, Camp Nou, de 
adembenemende kerk van Antoni Gaudi, de Sagrada Familia, 
de oude haven. En de berg Montjuïc, met zijn Olympisch Park 
en geweldige uitzicht over de stad. Natuurlijk krijgt u ook nog 
de tijd om over de bekende promenade de Ramblas te lopen 
en de markt te bezoeken.

Peñiscola
Peñiscola ligt ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Salou en 
is een klein schiereiland met op de rots het kasteel van Papa 
Luna. Het dorpje Peñiscola is 
heel rustiek met zijn stadsmuren 
en is al heel vaak het decor 
geweest voor films en tv-series, 
zoals Game of Thrones.
Onderweg naar Peñiscola komt 
men langs de Ebro-Delta waar 
een stop gemaakt kan worden 
en met de boot over de Ebro kan 
varen. Dit gebied is heel bekend 
door zijn 250 vogelsoorten 
waaronder de roze flamingo.

Dit is maar een kleine greep uit alles wat er te doen is in deze 
omgeving. Ik hoop dat ik u nieuwsgierig genoeg heb gemaakt 
om een bezoek te brengen aan de Costa Dorada.
Zodat ik u kan begroeten met de woorden: “Goedemorgen, 
hartelijk welkom in Salou.’’

Reislustige groet,

Peter Schalen
Reisleider Salou

Reisleider Peter
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Het altijd gezellige ‘Playa de Europa’!
In het hoogseizoen wordt Salou vooral bezocht door jongeren die hier een 
top vakantie zullen hebben vol zon, zee, strand en uitgaan. Maar ook voor 
gezinnen met kinderen en stellen zijn er volop mogelijkheden en als u een 
accommodatie kiest die net even buiten het drukke uitgaanscentrum ligt, 
kunt u hier zeker genieten van uw welverdiende vakantie. 
 
Salou heeft diverse stranden, waarvan het brede Llevante strand en het 
Ponente strand (deels overlopend in Cambrils) wellicht de bekendste zijn. 
De bijnaam van Salou “Playa de Europa” is geheel terecht, de stranden zijn 
schitterend en lopen langzaam af in zee! Op de stranden zijn er ontzet-
tend veel activiteiten, zoals bijvoorbeeld, bananariding, verhuur van wa-
terscooters en waterfietsen, parasailing en windsurfen. Nog niet genoeg 
avontuur? Dan kunt u altijd een bezoek brengen aan ‘Port Aventura’ een 
fantastisch thema park voor jong en oud! Het is heerlijk slenteren op de 
brede palmenboulevard en langs de vele winkeltjes in het oude en het 
nieuwe centrum van Salou. 
 
Ook de restaurantjes, terrasjes, bars en discotheken, zijn zowel in het 
oude als het nieuwe centrum rijkelijk aanwezig. Ga zeker ook eens 
een kijkje nemen in de Nederlandse Skihut in Salou!! In Cambrils vindt 
nog elke dag omstreeks 17.00 uur de visafslag plaats, u vindt hier 
dan ook de heerlijkste gerechten in de gezellige visrestaurants. 
Er zijn goede busverbindingen tussen de diverse wijken, en met de trein 
is er een prima verbinding met Barcelona en Tarragona. U kunt natuurlijk 
ook deelnemen aan 1 van onze excursies, hiernaast vindt u alvast enkele 
mogelijkheden. 

Deze misschien wel bekendste badplaats 
aan de Costa Dorada (de ‘gouden kust’) 
biedt een scala aan mogelijkheden 
voor alle leeftijden! 

Salou

EXCURSIEMOGELIJKHEDEN

BARCELONA
Een echte wereldstad! De werken van 
Gaudi, de Ramblas, een top excursie!

EBRODELTA EN PENISCOLA
Bezoek de flamingo’s en de prachtige rijstvelden 
en sluit deze dag af met een bezoek aan het 
Moose Klooster in Peniscola.

PORT AVENTURA
Het atractiepark dat u bezocht moet 
hebben tijdens uw vakantie!

VLOOIENMARKT
In Bonavista kunt u de vlooienmarkt bezoeken.

SPAANSE AVOND
Geniet van een indrukwekkende Spaanse show 
met Flamenco dans en Spaanse paarden.

WIN EEN 10 DAAGSE VAKANTIE 
ZIE PAG 78
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Dit uitstekende hotel is centraal gelegen nabij het gezellige centrum op 
slechts 300 meter van het strand. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lift, bagageruimte, TV-ruimte, tuin, 
speeltuintje, (pool)bar, restaurant, snackbar, zwembad, kinderbad, 
zonneterras met ligbedden, jacuzzi en een sauna.
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en animatie (in het hoogseizoen), 
fitness, tafeltennis, pooltafel en videogames (deels tegen betaling).

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, minibar, badkamer met bad en/
of douche, toilet, föhn en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Restaurant met showcooking en themadiners. 
Tevens kamers aan de zwembadzijde zijn boekbaar.

Hotel H10 Salou Princess ****

1

Middenin het bruisende centrum op slechts 200 meter van het lange 
zandstrand en de gezellige boulevard. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, lounge, bagageruimte, TV-kamer internethoek, 
restaurant, (pool)bar, zwembad,  jacuzzi en wifi. 
SPORTACTIVITEITEN: Animatie (in het hoogseizoen), tafeltennis, poolbiljart en 
videogames. 
 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, radio, airco, badkamer met bad en/of douche, 
toilet, föhn en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje en minibar.
VERZORGING: Volpension.
GOED OM TE WETEN: Minimale leeftijd voor deze accommodatie is  
16 jaar. Kamers met zwembadzijde boekbaar. Indien u een vliegreis heeft 
gereserveerd,  brengt de eventuele bijgeboekte transfer u naar de ingang van 
appartementen Los Peces waarna u de laatste paar meter te voet aflegt.

Hotel H10 Delfin ****

2 Adults Only

Fun for Kids!
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Gelegen aan de Plaza Europa met het lange zandstrand en de gezellige 
boulevard op slechts 400 meter. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lift, bagageruimte, TV-kamer  tuin en een 
speeltuintje, restaurant, (pool)bar, zwembad, kinderbad en een zonneterras met 
ligbedden. 
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en animatie (in het hoogseizoen), fitness, 
tafeltennis en een pooltafel. 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, toilet, 
föhn en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: Minibar en kluisje.
VERZORGING: Volpension.
GOED OM TE WETEN: Kamers met zwembadzijde en deluxe kamers boekbaar. 

Hotel H10 Vintage ****

3

Prachtig hotel onderdeel van de H10 keten op slechts 800 meter van het 
strand en aan de rand van het centrum. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi, lobby bar, groot 
zwembad met kinderbad, jacuzzi en ligbedden met parasols en 
handdoekenservice, spa faciliteiten met sauna, massage, hamam (deels 
tegen betaling). Dag- en avondentertainment, miniclub en minidisco.
SPORTACTIVITEITEN: Basketbal, gym, biljart, voetbal, 

tafeltennis, gamesroom, fietsverhuur.
ACCOMMODATIE: Verzorgde kamers met TV, telefoon, airco, badkamer met bad 
en/of douche, föhn en toilet. Balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje en minibar. 
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Groots opgezet hotel met veel faciliteiten voor een 
heerlijke vakantie! Kamers met uitzicht op het zwembad en familiekamers  zijn 
boekbaar. 

Hotel H10 Salauris Palace ****

4

Fun for Kids!

 

 

CO
STA BRAVA

SPANJE    I    COSTA DORADA    I    SALOU
CO

STA D
O

RAD
A



54 VAKANTIES 2021    I    REKRO REIZEN

Dit mag je niet missen als je in Salou bent...

Laat je verrassen door de 3 parken 
van PortAventura World!

W W W . P O R T A V E N T U R A W O R L D . C O M

PORTAVENTURA PARK CARIBE AQUATIC PARK FERRARI LAND

Bel ons 0162-681909 of 
mail naar info@rekro.nl

Boek bij Rekro extra 
voordelige tickets 
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Dit mag je niet missen als je in Salou bent...

Laat je verrassen door de 3 parken 
van PortAventura World!

Rustig gelegen accommodatie met strand op ca. 900 meter en het centrum 
van Salou ligt op 10 minuten loopafstand. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lounge, (pool)bar, restaurant, buiten- en 
binnenzwembad, terras met ligbedden, sauna en een speeltuintje. Tegen 
betaling: massage. 
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en entertainment (in het hoogseizoen), 
tafeltennis, minigolf, videogames en een fitness ruimte (deels tegen betaling).

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, 
föhn, toilet en een balkon en/of terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Zeer geliefd hotel met veel herhalingsgasten!

Hotel Marinada ****

5

Gelegen op slechts 125 meter van het zandstrand en 150 meter van het 
levendige centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, bagageruimte, TV-kamer, restaurant, 
(pool)bar, tuin speeltuin, zwembad, kinderbad, zonneterras met 
ligbedden en een jacuzzi. Tegen betaling: Internetcorner.
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en animatie (in het hoogseizoen), fitness, 
tafeltennis en een pooltafel (deels tegen betaling). 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, (in het hoogseizoen), badkamer met 
bad, toilet, föhn, radio, balkon en/of terras met zitje. Tegen betaling: Kluisje en 
minibar. 
VERZORGING: Volpension.
GOED OM TE WETEN: Dit hotel is gelegen aan een licht hellende weg. Indien 
u een vliegreis heeft gereserveerd brengt de bijgeboekte transfer u naar de 
ingang van Hotel San Francisco. Vanuit hier dient u op eigen gelegenheid 
naar hotel Las Vegas te gaan. In overleg kan een taxi bijgeboekt worden.

Hotel Las Vegas ****

6

Fun for Kids!
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Gelegen op slechts 100 meter van het strand en 400 meter van het centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, bar, lift, lounge, TV-kamer, bagageruimte, 
zwembad, kinderbad, zonneterras met ligbedden en een speeltuin.
SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en animatie (in het hoogseizoen), minigolf, 
biljart, tafeltennis, darten, gamesroom, boogschieten, jeu de boules en voetbal.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, toilet, 
föhn en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: Kluisje en koelkast.
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Kamers met zeezicht boekbaar.  Fun for kids! Maar ook 
zeer geschikt voor jongeren. 

Hotel 4R Playa Park ***

7

Al jarenlang een topper in ons aanbod! Aan de rand van het centrum, met het 
strand op 900 meter afstand. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, wifi, TV-kamer, restaurant, (pool)bar, 
disco/pub, bagageruimte, verwarmd zwembad, kinderbad, sauna, 
spa met binnenzwembad, jacuzzi, Turks stoombad, speeltuintje, 
kinderspeelruimte en parkeergarage. Tegen betaling: massage. 

SPORTACTIVITEITEN: Miniclub en animatie (in het hoogseizoen), 
tafeltennis, biljart, fitnessruimte en minigolf.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon,  airco, badkamer met bad en/of douche, 
toilet, föhn en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje en minibar.
VERZORGING: Halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Grote familiekamers en kamers met zwembadzijde 
te boeken. Er is een uitstekend animatieteam voor jong en oud!

Hotel Golden Port Salou ****

8

Fun for Kids!

Fun for Kids!
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Groots opgezet hotel met een centrale ligging op ca. 300 meter van het 
lange zandstrand en 200 meter van het bruisende centrum. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi, bar, restaurant, 
buitenzwembad met kinderbad en jacuzzi, een zonneterras met ligbedden. 
Speeltuin en dag- en avondentertainment voor jong en oud.
SPORTACTIVITEITEN: Fitness, biljart, tafeltennis en fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wifi, airco, kleine koelkast, kluisje, 
badkamer met bad en/of douche, toilet en balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Tevens kamers aan de zwembadzijde boekbaar.

Hotel Olympus Palace ****

9

Prachtig gelegen aan een hellende weg in een baai van Cap Salou. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, bagageruimte, TV-kamer, internetcorner, 
restaurant, bar, snackbar, zwembad met een kinderbad, zonneterras met 
ligbedden, poolbar, jacuzzi en een speeltuintje. Tegen betaling: Parking.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie (in het hoogseizoen), fitness, videogames, biljart 
(deels tegen betaling). 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, toilet, 
föhn, en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: wifi, kluisje en minibar.
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Zeezicht- en zwembadkamers te boeken. Restaurant 
met “Showcooking”. Bus stopt circa 75 m van het hotel, de ingang is bereikbaar 
via een hellende weg. Deze accommodatie is minder geschikt voor mensen 
die slecht ter been zijn. 

Hotel Cala Font ****

10

 

 

CO
STA BRAVA

SPANJE    I    COSTA DORADA    I    SALOU
CO

STA D
O

RAD
A



58 VAKANTIES 2021    I    REKRO REIZEN

Dit levendige hotel bevindt zich op ca. 500 meter van het strand en het 
centrum van het altijd bruisende Salou. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, bagageruimte, TV-kamer, (pool)bar, 
restaurant, kluisjes, kapsalon, winkeltjes, zwembad, kinderbad, 
zonneterras met ligbedden, grote tuin, speeltuintje, sauna, solarium, 
Turks bad, en een binnenzwembad. Tegen betaling: Babysitservice.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie (in het hoogseizoen), minigolf, jeu de boules,  

pooltafel en squash (deels tegen betaling). 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco (hoogseizoen), badkamer met bad 
en/of douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Kamers met zwembadzijde zijn boekbaar. Indien u een 
vliegreis heeft gereserveerd, brengt de eventueel bijgeboekte transfer u naar 
de bushalte aan de Pompeu Fabra Street, waarna u de laatste paar meter te 
voet aflegt. 

Hotel Jaime I ***

11

Prima familiehotel gelegen naast Port Aventura op ca. 5 autominuten van het 
strand en het centrum van Salou. 
FACILITEITEN: Receptie, bar, lift, parkeergarage, speeltuin, tuin, jacuzzi, 
bagageruimte, kinderbad, zwembad, poolbar, zonneterras met ligbedden, TV-
kamer en wifi in de openbare ruimtes. Tegen betaling: Diverse spa faciliteiten.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie (in het hoogseizoen) en biljart.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche 
en toilet, balkon/terras met zitje. Tegen betaling: wifi en kluisje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Populair familiehotel met uitstekende service!

Hotel Ohtels Belvedere ***

12

Fun for Kids!

 

 

SPANJE    I    COSTA DORADA   I    SALOU
CO

ST
A 

D
O

RA
D

A



59REKRO REIZEN    I    VAKANTIES 2021

Gelegen aan de rand van het centrum op slechts 300 meter van het 
zandstrand en de levendige boulevard. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, bagageruimte, supermarkt, zwembad, 
kinderbad, buitenbar, speeltuintje, boulevard met barretjes en 
disco’s in de directe omgeving. Tegen betaling: wifi.
SPORTACTIVITEITEN: Tafeltennis, biljart, minigolf (deels tegen betaling).
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max.4 pers.): Woon/slaapkamer, 

aparte 2 pers. slaapkamer, TV, badkamer met bad en/of douche, toilet, airco, 
kitchenette met oven/magnetron en een balkon/terras met zitje. Te huur: 
Kluisje. Tevens 3 & 4 kamerappartementen, idem als 2 kamerappartement, 
ruimer met 1 of 2 extra 2 pers. slaapkamers (max. 6-8 pers.).
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: 4 kamerappartementen (max. 8 pers.) op aanvraag 
boekbaar. 

Appartementen Los Peces

13 Jongeren

Nieuw in ons programma, groots opgezet appartementencomplex dichtbij 
het strand en het centrum in een levendige omgeving. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, wifi, lift, restaurant, tuin met verwarmd 
zwembad met kinderbad, zonneterras met ligbedden, binnenzwembad 
met jacuzzi, spa faciliteiten met sauna, stoombad en solarium.
SPORTACTIVITEITEN: Sportvelden en gym.
ACCOMMODATIE: 2 kamer appartement (max 4 pers.): Woon/slaapkamer, 

aparte 2 persoonsslaapkamer, TV, telefoon, airco, wifi,  kitchenette met 
kookplaten , koelkast, wasmachine, oven, badkamer met bad en/of douche, 
toilet en balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje. 3 kamer appartement (max 6 
pers.) met extra 2 pers. slaapkamer. 
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Complex bestaat uit 5 gebouwen omringd door een 
grote verzorgde tuin. 

Appartementen Ibersol Spa Aqquaria

14

Ook te boeken in
de wintermaanden

Ook te boeken in
de wintermaanden
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Eenvoudige appartementen op loopafstand van het centrum. 
FACILITEITEN: Zwembad met kinderbad. Tegen betaling: wifi.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.): Woon/slaapkamer, 
aparte 2 pers. slaapkamer, badkamer met bad en/of douche, kitchenette, 
oven en een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: TV en wifi.

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

Appartementen Zahara

15 Jongeren

Nette appartementen centraal gelegen ten opzichte van het centrum en het 
strand. 
FACILITEITEN: Zonneterras, zwembad en een kinderbad. Tegen betaling: 
Parking en wifi. 

ACCOMMODATIE: 3 kamerappartement (max. 6 pers.): TV, kitchenette, koelkast, 
badkamer met baden/of douche en een balkon/terras met zitje. Tegen 
betaling: Airco. 
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Wisseling bedlinnen en handdoeken 1 x per week.

Appartementen Azahar

16 Jongeren

Ook te boeken in
de wintermaanden
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Alles in huis voor een 
geweldige vakantie

Ongeveer 2 jaar geleden ben ik in Benidorm terecht gekomen 
voor de begeleiding en ontvangst van de gasten van Rekro 
Reizen. Mijn naam is Bert Groffen en ik ben woonachtig in 
Benidorm. Hier ben ik regelmatig in het gezelschap van Nel, 
mijn steun en toeverlaat.  

Nel en ik zijn tot de conclusie gekomen dat Benidorm alles 
in huis heeft voor een geweldige vakantie. Denk hierbij 
aan: zon, zee, strand en een bruisend uitgaansleven, ook 
een prachtig achterland, en natuurlijk niet te vergeten het 
oude stadscentrum wat bekend staat om het winkelen 
en de gezellige tapas barretjes. Benidorm beschikt over 2 
gigantische stranden. Playa de Levante ligt aan de Westzijde 
en Playa de Poniënte aan de Oostzijde van de stad.  
Benidorm biedt ook verschillende attractieparken in de 

directe omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: Aqualandia, 
Terra Mitica, Terra Natura en Mundomar. Deze parken zijn 
uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer en de 
auto. Het stuwmeer van Guadalest is zeerzeker een bezoek 
waard, dit moet u zeker combineren met een bezoek aan de 
watervallen van Algar. 

Het klimaat in Benidorm is een micro klimaat. Dit houdt in dat 
de zon veel schijnt en er weinig regen valt met een continue 
aangename temperatuur. Zo ligt de temperatuur in juli en 
augustus rond de 35 graden, rond eind december zakt de 
temperatuur naar de 18-20 graden. Hierdoor is Benidorm 
ook een zeer geliefde plek voor overwinteraars.  

Door de hierboven genoemde mogelijkheden is Benidorm 
voor alle doelgroepen geschikt. Of u nu jong of oud bent, 
samen met uw gezin, met partner of alleen reist. Benidorm 
heeft voor iedereen iets te bieden. 

Tot slot beschikt Rekro Reizen over een 9 persoons bus in 
Benidorm. Deze bus is door de ruimte erg gemakkelijk voor 
de gasten van Rekro en hun bagage.  Wanneer de gasten in 
Benidorm arriveren met de touringcar zal ik hen met de bus 
van Rekro Reizen naar de geboekte accommodatie brengen. 
Mocht de accommodatie in een voetgangers gebied liggen 
breng ik hen zo dicht mogelijk naar de locatie. 

Zoals u al gemerkt heeft kan ik blijven vertellen over 
Benidorm. Liever nodig ik u hier uit de stad zelf te komen 
ontdekken, en samen met mij onder het genot van een 
drankje al het moois van Benidorm te bespreken.
Hopend u te mogen begroeten in het mooie Benidorm,

Bert Groffen
Reisleider Benidorm

Reisleider Bert WIN EEN 10 DAAGSE VAKANTIE 
ZIE PAG 78
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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 zo-
wel 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 authen-
tieke uitstraling weten de behouden, het is heerlijk slenteren langs de vele 
winkeltjes in de knusse 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 fiësta’s gevierd, u bent hier als 
bezoeker meer dan welkom. Rond de laatste weekenden van september en 
de eerste weekenden van oktober vinden de feesten van de Moren en de 
Christenen plaats, deze gaan gepaard met fraaie optochten. 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. Hiernaast alvast enkele voorbeelden. 

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

EXCURSIEMOGELIJKHEDEN

JEEPSAFARI
Bestuur zelf een Jeep tijdens een echte 
Jeepsafari.

DUIKEN
Boek een duikboottocht en beleef de 
Spaanse onderwaterwereld.

BENIDORM PALACE
Geniet van een avond amusement in het 
grootste showtheater van de Costa Blanca.

AQUALANDIA
Het waterpark van de Costa Blanca met 
tal van zwembaden en glijbanen. 

GUADELEST
Ontdek het uitzicht vanuit dit Arabische 
dorpje, gelegen op een rotspunt van 
586 meter hoog.

ALICANTE-ELCHE
Een fraaie stad met het beroemde 
Esplanada. Elche is de stad van de palm-
bomen met de bekende botanische tuin.
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Hotel Prince Park is gelegen aan het mooie Láiguera Park, het groene hart 
van Benidorm. Daarnaast ligt het hotel ook vlakbij het strand en het centrum 
van Benidorm. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, wifi, lounge, lift, bagageruimte, TV-kamer, 
speeltuin, restaurant, bar, zwembad met een zonneterras en ligbedden en 
parking. 

SPORTACTIVITEITEN: Entertainment en fitness.
ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, airconditioning, verwarming, badkamer 
met bad en/of douche, föhn, toilet, balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje en 
minibar. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Prachtige ligging, al jarenlang een topper in ons 
programma. 

Hotel Prince Park ***

1

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. 
 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, verwarming, airco, wifi, badkamer 
met bad/douche, toilet en een balkon/terras met zitje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Tevens superiorkamers aan de zwembadzijde en 
familiekamers te boeken. 

Hotel Sol Pelicanos / Las Ocas ***+

2

Fun for Kids!
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Hotel Montesol is een goed verzorgd hotel en heeft een perfecte ligging in 
het centrum én vlakbij het strand. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lobby, wifi, lift, bagageruimte, restaurant en 
snackbar. 
SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma en tafeltennis. Tegen betaling: 
Poolbiljart. 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, wifi, badkamer met douche, 
toilet en föhn. Balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Mooie verzorgde accommodatie met unieke ligging.

Hotel Montesol ***

3

Gelegen aan het Poniënte strand op slechts enkele minuten van het bekende 
Elche Park. 
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, lift en bagageruimte, TV-kamer, 
restaurant, bar, zwembad en een zonneterras met ligbedden.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, verwarming, badkamer met bad en/
of douche, föhn, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Zeezichtkamers boekbaar. Prachtig hotel 
direct aan de boulevard en het mooie zandstrand!

Hotel Marconi ***

4
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Nieuw in ons programma, accommodatie bestaat uit 2 gebouwen met 
gedeelde faciliteiten. Aan een licht hellende weg op slechts 400 meter van 
het Levante strand aan de rand van het centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, lounge, wifi, bar, groot buitenzwembad met 
kinderbad,  jacuzzi, zonneterras en ligbedden. Uitgebreid animatieprogramma 
voor jong en oud. 

SPORTACTIVITEITEN: Fitness.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wfi, airco, badkamer met bad en/of 
douche en toilet, balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje en minibar.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Verzorgd hotel met groot zwembad en veel 
faciliteiten. In het gedeelte Poseidon Playa hebben de kamers zeezicht!

Hotel Poseidon Playa & Resort ***

5

Nieuw kleinschalig adults only hotel op slechts 120 meter van het strand en 
100 meter van het centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, wifi en een mooi groot buitenterras.
ACCOMMODATIE: De nette kamers beschikken over een TV, telefoon, airco, 
badkamer met bad en/of douche en toilet. Tevens een balkon of terras met 
zitje. 

VERZORGING: Logies met ontbijt.
GOED OM TE WETEN: Nieuw in het programma van Rekro Reizen, 
ideaal hotel voor koppels die een rustige accommodatie zoeken.

Hotel MC Queens **

6 Adults Only

Poseidon Resort Poseidon Playa
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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.

ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, airco, koelkast, badkamer met bad/
douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Ingang van het hotel is gelegen aan een hellende weg.

Hotel Cabana ***

7

De ligging van Flash hotel Benidorm is perfect! Dichtbij het 
strand en de zee waar u een verkoelende duik kunt nemen.
FACILITEITEN: 24-uur receptie, wifi, lounge, bar, restaurant, disco/pub, 
bagageruimte, zwembad, zonneterras met ligbedden. Tegen betaling: spa 
faciliteiten. 
SPORTACTIVITEITEN: Amimatieprogramma in het hoogseizoen.

ACCOMMODATIE: TV, wifi, telefoon, airco, verwarming, badkamer met bad en/
of douche en er is een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje en minibar.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Een heerlijk rustig hotel met een geweldige ligging, 
modern ingericht en adults only! Tevens kamers met zeezicht boekbaar.

Hotel Flash****

8 Adults Only
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Mooie ligging met het Levante strand op slechts 400 meter, het centrum 
Rincon de Loix op 250 meter en het oude centrum van Benidorm vindt u op 
1500 meter afstand. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lounge, lift, TV- en leeskamer, winkeltje, restaurant, 
bar, zwembad met kinderbad, poolbar en zonneterras met ligbedden.
SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma, videogames en een pooltafel.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of 
douche, toilet en een balkon/terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Kamers met zwembadzijde ook te boeken. 
Er is een TV aanwezig met Nederlandstalige zenders.

Hotel Helios ***

9

Aan de rand van het Rincon de Loix centrum, met het strand op slechts 350 
meter en het oude centrum van Benidorm op 1500 meter. De bus stopt 
vrijwel voor de deur van het hotel. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lounge, lift, TV-kamer, restaurant, (pool)bar met 
live muziek, zwembad met kinderbad, zonneterras met ligbedden en parasols.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie programma, videogames en een poolbiljart. 
Tegen betaling: Tafeltennis. 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of 
douche, toilet en een balkon/ terras met zitje. Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Kamers met zwembadzijde op aanvraag 
tegen toeslag. Het hele hotel is in 2018 gerenoveerd.

Hotel Presidente ****

10
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Hotel Mont Park heeft een ideale ligging nabij het strand én het centrum van 
Rincon 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, airco, badkamer met bad en/of douche, föhn, 
toilet. De meeste kamers hebben een balkon/terras met zitje. Tegen betaling: 
Kluisje. 
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Aqualandia waterpark en Mundomar Aquarium 
liggen op slechts 2 km afstand van het hotel. Zeker een bezoek waard!

Hotel Mont Park ***

11

Aan een hellende weg direct aan het Levante strand. Het oude centrum van 
Benidorm bevindt zich op ca 2500 meter afstand. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, restaurant, bar, zwembad met kinderbad 
en een zonneterras met ligbedden. Tegen betaling: wifi. 
SPORTACTIVITEITEN: Tegen betaling: Videogames en poolbiljart.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, föhn, 
toilet en een balkon met zitje (volledig omgeven door glas). Te huur: Minibar 
en kluisje. 
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Vanaf het terras, de bar en alle kamers een prachtig 
uitzicht over Benidorm en het Levante strand met de boulevard. Het hele hotel 
is in 2018 gerenoveerd. 

Hotel Benikaktus ***

12
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Al jarenlang een topper in ons programma! Een unieke centrale ligging 
midden in het gezellige centrum van Benidorm. Het Levantestrand vindt u 
op slechts 75 meter. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lounge, lift, TV-kamer, parking, speeltuin, 
restaurant, (pool)bar, zwembad met kinderbad, sauna en een zonneterras met 
ligbedden en parasols. 

SPORTACTIVITEITEN: Animatieprogramma en een miniclub in het hoogseizoen.
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, badkamer met bad en/of douche, föhn, 
toilet en de meeste kamers zijn voorzien van een balkon met zitje. Te huur: 
Minibar en kluisje. 
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Geen garantie bij voorkeur kamers straatzijde en 
achterzijde. De bus stopt op 100 meter van het hotel.  

Hotel Avenida ****

13

Hotel Les Dunes Comodoro weer terug in het aanbod, gelegen op 
slechts 50 meter van het strand met in de directe omgeving winkels en 
uitgaansgelegenheden. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi, buffetrestaurant en 
bar, mooie tuin met zwembad, ligbedden. Spa faciliteiten en sauna.

ACCOMMODATIE: Type capitain: TV, telefoon, airco, badkamer met 
bad en/of douche en toilet, balkon of terras met zitje en kluisje.
VERZORGING: Halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Tevens kamers type Comodoro te boeken, deze zijn 
ruimer. 

Hotel Les Dunes Comodoro ****

14
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Een van de hoogste hotels van Europa op ca. 400 meter van het Poniënte 
strand. Het centrum van Benidorm is op loopafstand. 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, lift, wifi, restaurant met showcooking, 
dag en avond animatie, disco/pub, zwembad met kinderbad en poolbar, 
zonneterras met ligbedden, spa faciliteiten, kapsalon en parking.
SPORTACTIVITEITEN: Biljart en gamesroom. 

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wifi, badkamer met bad en/of douche 
en toilet. Balkon of terras met zitje. Te huur: Kluisje en minibar.
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension, volpension of all inclusive.
GOED OM TE WETEN: Bestaat uit 2 gebouwen, met respectievelijk 
18 en 43 etages met een schitterend uitzicht!

Gran Hotel Bali ****

15

Terug van weggeweest hotel MH Olympus, een mooi viersterren hotel met 
veel faciliteiten. 900 meter van het strand en  1 km van het oude centrum. 
FACILITEITEN: 24 uurs Receptie, lounge, lift, bar, buffetrestaurant, 
tuin met buitenzwembad met kinderbad en ligbedden, speeltuin, 
spa faciliteiten met massages (deels tegen betaling). Parking.
SPORTACTIVITEITEN: Biljart en fitness.

ACCOMMODATIE: TV, telefoon, airco, wifi, kluisje, badkamer met 
bad en/of douche en toilet, balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Goed en verzorgd hotel met nette 
faciliteiten en heerlijk eten. Juniorsuite boekbaar.

Hotel MH Olympus ***+

16
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Zeer centrale ligging slechts 450 meter van het Levante strand en de 
gezellige boulevard. Zeer geliefd complex gerund door Nederlandse 
eigenaar. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, lounge, lift, prachtig groot 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 kamperappartement (max. 6 pers.): Idem als het 2 
kamperappartement, ruimer, extra 2 persoons slaapkamer. Tegen betaling: TV 
met Nederlandse zenders, ventilator en airco op aanvraag (tegen toeslag).
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Nederlands sprekende receptioniste. Gerenoveerd in 
2018, tevens deluxe appartementen boekbaar met inclusief gratis wifi, airco en 
Nederlandse TV.  

Appartementen Gemelos 22

17

In het hart van het oude centrum gelegen met het lange Levante strand 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.
SPORTACTIVITEITEN: Animatie programma (in het hoogseizoen).

ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.): Woon/slaapkamer, 
TV, telefoon, 2 pers. slaapkamer, kitchenette, koelkast, magnetron, 
broodrooster, badkamer met bad en/of douche, toilet, balkon/terras met 
zitje en airco. Te huur: Kluisje. Tevens 3 kamerappartementen, idem als 2 
kamerappartementen ruimer, extra 2 pers. slaapkamer (max. 6 pers.).
VERZORGING: Logies, logies met ontbijt, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: De maaltijden worden geserveerd in Hotel Avenida.

Appartementen Avenida

18

Fun for Kids!
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Appartementen Amalia zijn fijne appartementen die beschikken over een 
ruim balkon en een gunstige ligging ten opzichte van het strand en het 
centrum. 
FACILITEITEN: Receptie, wifi, bar, lift, tuin met  zwembad en zonneterras, 
parking, 
SPORTACTIVITEITEN: Biljart en tafeltennis.

ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 3 pers.): Woon/slaapkamer, 
aparte slaapkamer voor 2 personen, TV, wifi, telefoon,  kitchenette met 
koelkast,  koffiezetapparaat en magnetron en een ruim balkon en zitje.  
Te huur: Kluisje.
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Wisseling bedlinnen en handdoeken 1 x per week.

Appartementen MC Amalia

19

Gelegen op de derde lijn vanaf het Levante strand met winkels en 
uitgaansgelegenheden in de directe omgeving. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lift, lounge, wifi, bar, parking, tuin met zwembad 
met ligbedden. 
ACCOMMODATIE: 2 kamer appartement (max 5 pers.) Woon/slaapkamer 
met 2 pers. slaapkamer. Flatscreen TV, telefoon, wifi, kluisje, kitchenette 
met kookplaten, koelkast en magnetron en een Nespresso machine. 

Badkamer met douche en toilet, Balkon of terras met zitje. 3 kamer 
appartementen, ruimer met een extra 2 persoonsslaapkamer (max 6 pers).
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: De appartementen hebben uitzicht op zee of het 
zwembad. 

Appartementen MC Maryciel

20
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Appartmenten Buenos Aires liggen op 500 meter van het strand en 700 
meter naar een klein centrum. Benidorm old town ligt op 2 km. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lift, wifi, parking, solarium, 
tuin met buitenzwembad en ligbedden.

ACCOMMODATIE: 3 kamer appartement (max 5 pers.) Woon/slaapkamer, 2x 
2 pers. slaapkamer, TV,  airco, wifi, kluisje, kitchenette met koelkast, kookplaten, 
magnetron, koffiezetapparaat, broodrooster, 2 badkamers en 2 balkons.
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Alle appartementen beschikken over uitzicht 
op de baai van Cala de la Almadrava en het Levante strand.

Appartementen MC Buenos Aires

21

Appartementencomplex Carabelas is zeer gunstig gelegen. Het 
complex ligt op circa 50 meter van het strand en bevindt zich aan 
het einde van de Levante boulevard. Het complex bestaat uit 3 
gebouwen en alle appartementen zijn netjes ingericht. Wanneer je 
langs de ligt hellende weg naar beneden afdaalt loop je recht tegen 
alle gezellige restaurantjes, barretjes en leuke winkeltjes aan. 

 

FACILITEITEN: Receptie, lift, tuin en parking.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.) Woon/slaapkamer, 
2 pers. slaapkamer, Tv, kitchenette, magnetron, wasmachine, 
koffiezetapparaat, koelkast, badkamer met bad/douche, toilet en een 
balkon/terras met zitje (soms beglaasd). 3 kamerappartement (max 6 
pers.) Idem als 2 kamerappartement maar met extra 2 pers. slaapkamer
VERZORGING: Logies, halfpension of volpension.
GOED OM TE WETEN: Nette eenvoudige appartementen.

Appartementen Las Carabelas

22
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Verzorgde appartementen op 500 meter van het strand, in directe omgeving 
winkels en uitgaansgelegenheden en 800 meter van Oud Benidorm. 
FACILITEITEN: 24 uurs receptie, lounge, lift, wifi, zwembad met kinderbad en 
een zonneterras met ligbedden, (deels tegen betaling), buffetrestaurant.
SPORTACTIVITEITEN: Biljart en fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: Woon/slaapkamer, 2 pers. slaapkamer, Tv, kitchenette, 
magnetron, wasmachine, badkamer met bad/douche, toilet en een balkon/
terras met zitje (soms beglaasd). 
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Een appartementencomplex met de 
faciliteiten van een hotel, met een geweldige ligging.

Appartementen Primavera Park

23

Unieke ligging, direct aan het mooie Levante strand met het centrum van 
Benidorm op ca. 1000 meter. 
FACILITEITEN: Receptie, lift en een speeltuintje. Tegen betaling: Parking..
ACCOMMODATIE: 3 kamer appartement (max 5 pers.) Woon/slaapkamer, 
2 x 2 pers. slaapkamer, TV (tegen betaling), telefoon, kitchenette met 
koelkast, broodrooster, megnetron, koffiezetapparaat, badkamer 

met bad en/of douche en toilet. Balkon of terras met zitje.
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Vanaf het balkon heeft u (zij)zeezicht. In de hal 
zijn geen mogelijkheden voor het opladen van een scootmobiel.

Appartementen Torre Yago

24
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Appartementen Pierre & Vacances Benidorm Levante liggen 850 meter van 
het Levante strand en slechts 600 meter van het bruisende centrum.  
FACILITEITEN: 24-uursreceptie, lounge, airco, bagageruimte, lift, 
wifi, zwembad en een zonneterras met ligbedden en parasols.
SPORTACTIVITEITEN: Fietsverhuur.
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.) Woon/slaapkamer, 
aparte 2 pers. slaapkamer, TV, kitchenette met oven, koffiezetapparaat, 

badkamer met bad en toilet. Balkon of terras met zitje. 3 kamer 
appartement, (max 6 pers.) ruimer met extra 2 pers. slaapkamer
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Zeer mooi verzorgd complex met ruime 
appartementen. Gelegen aan een licht hellende weg. 

Appartementen Pierre & Vacances Benidorm Levante

25

Gelegen in een rustig deel van Benidorm op ca. 500 meter van het Levante 
strand en centrum op loopafstand. 
FACILITEITEN: Receptie, lift, wifi, bar, airco, tuin met zwembad en zonneterras, 
speeltuin. 
SPORTACTIVITEITEN: Biljart en fietsverhuur.

ACCOMMODATIE: 2 kamer appartement (max 4 pers.) Woon/slaapkamer 
met 2 pers. slaapkamer, TV, airco (tegen betaling). Kitchenette met 
kookplaat, koelkast, kluisje, badkamer met bad en balkon met zitje.
VERZORGING: Logies.
GOED OM TE WETEN: Tevens studio’s boekbaar max. 2 personen.

Appartementen Palm Court

26
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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 parking. 
ACCOMMODATIE: TV, telefoon, wifi, airco, kleine koelkast, 
badkamer met bad of douche, toilet en föhn. Tevens beschik-
ken de kamers over een (frans)balkon. Te huur: kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt.
GOED OM TE WETEN: Zeer verzorgd kleinschalig hotel met een 
unieke ligging. Zeer ruime lichte kamers met veel faciliteiten.

Hotel Plaza Cavana ***
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 ligbed-
den, gratis parkeergelegenheid. 
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.), woon/slaap-
kamer met zithoek, bedbank, airco en TV. Badkamer douche, toilet. 
Kitchenette met magnetron, koelkast, koffiezetapparaat en water-
koker. Aparte 2 persoonsslaapkamer. Balkon met zitje. Tevens stu-
dio’s te reserveren kleiner zonder aparte slaapkamer (max. 3 pers.).
VERZORGING: Logies met ontbijt.

App Minerva Jupiter
Nerja Benalmadena
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Costa del Sol
Ook 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. 

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

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.
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Deze verzorgde appartementen liggen op 7 minuten lopen van het 
strand aan de rand van het gezellige centrum van Fuengirola.  
 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, gratis wifi, lift, restaurant,  zwembad met 
ligbedden en parasols. Tegen toeslag wellness  sauna en solarium en 
massages en parking. 
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max 4 pers.) woon/slaapkamer 
met bedbank, zithoek, kitchenette met kookplaten, magnetron, koffie-
zetapparaat, vaatwasser, wasmachine en koelkast. Badkamer met bad 
of douche, föhn en toilet. Balkon of terras met zitje. Tevens 3 kamerap-
partementen boekbaar ruimer met een extra slaapkamer (max. 6 pers.).
VERZORGING: Logies met ontbijt of halfpension.

App Mediterráneo Real

Zeer populair adults only hotel met een geweldige ligging in het altijd 
gezellige Torremolinos / Carihuela dichtbij het strand en centrum. 
 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, bagageruimte, wifi, bar, restaurant, 2 
buitenzwembaden met ligbedden en parasols. Jacuzzi met ligbedden 
op het dakterras. 
SPORTACTIVITEITEN:  Entertaiment (gedurende hoogseizoen) darts, ta-
feltennis. Tegen betaling: Biljart en pooltafel en diverse spa faciliteiten. 
ACCOMMODATIE:  TV, telefoon, wifi, airco, badkamer met bad en/
of douche, föhn, toilet. Balkon of terras met zitje. Te huur: kluisje.
VERZORGING: Logies met ontbijt, halfpension of volpension.
 

Hotel ROC Lago Rojo ****

Stijlvolle ruime appartementen op slechts 500 meter van het lange 
zandstrand en het gezellige centrum. 
 
FACILITEITEN: Receptie, lounge, bar, gratis wifi,  zwembad met ligbed-
den en parasols,   
ACCOMMODATIE: 2 kamerappartement (max. 4 pers.) ruime woon/
slaapkamer met slaapbank, TV, airco, telefoon, kitchenette met elektri-
sche 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.

App Fuengirola Beach

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: Parking. 
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 of all 
inclusive. 
GOED OM TE WETEN: Er rijdt meerdere malen per dag een gratis 
pendelbus naar het centrum en het bajondillo strand. 
 

Hotel ROC Flamingo **** 

Fuengirola

Torremolinos

Fuengirola

Torremolinos

Adults Only
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Weet jij welke 12 accommodaties dit zijn?

Zoek en win 
een 10 daagse vakantie naar Benidorm 

of één van de andere prijzen

Onder alle goede  inzendingen verloten wij:

HOOFDPRIJS: 10 DAAGSE BUSREIS BENIDORM VOOR 2 PERSONEN

5 X KOFFERTROLLEY REKRO REIZEN

10 X WAARDECHEQUE VAN € 20,-

Wie wil dit nou niet winnen, dus doe snel mee!!
Vul onder de foto’s duidelijk de naam van de accommodatie in,  
en stuur de oplossing per mail naar info@rekro.nl of per post naar  
Rekro Reizen, Marktstraat 42, 4921 BG Made.

Uiterlijke datum van inzending is 01-10-2021. De prijswinnaars ontvangen medio Oktober persoonlijk bericht. 

Uw gegevens
Naam:

Adres: 

Postcode/Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Bij Rekro Reizen houden wij van puzzelen, en natuurlijk van prijzen winnen, daarom hebben wij voor u 

op deze pagina’s van een aantal foto’s een stukje geknipt. U hoeft alleen maar te raden welke foto bij 

welke accommodatie uit de brochure hoort en win hiermee één van de geweldige prijzen!

WIN EEN 10 DAAGSE VAKANTIE 
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PRIJSVRAAG
PRIJSVRAAG
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Stuur de oplossing van de puzzel naar info@rekro.nl

Weet jij welke 12 accommodaties dit zijn?
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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 aange-
boden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden 
(Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of 
Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) 
die van toepassing zijn op alle aanbiedin-
gen 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 “Al-
les wat je moet weten voordat je op reis 
gaat”. Hierin worden alle belangrijke wijzig-
ingen 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 consu-
ment/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 terug-reis.” 
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 Calami- 

teitenfonds 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 ca-
lamiteit 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 veroor-
zaakte 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 kun-
nen 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 duur-
zame 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 kinderseks-
toerisme 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.

ALGEMENE VERORDENING 
GEGEVENSBESCHERMING
Eind Mei 2018 is de Europese wetgeving 
ingegaan die de consumenten meer bescher–
ming moet bieden aangaande privegegevens.
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 gegevens–
bescherming 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 verschaf-
fen 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 uitvoe–
ring 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 
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 aan-
betalingsbedrag 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 annuleringskos-
ten 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 ver-
schuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding 
van door Rekro Reizen gemaakte incassokosten. 
Deze bedragen maximaal: 15% over reissom-
men tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgen-
de € 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.  
 
 
 

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!  

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
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• 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 (in-
clusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.  
• Bij annulering op de dag van vertrek 100% 
van de reissom. Let op: vliegtickets heb-
ben altijd 100% annuleringskosten. 
Tevens worden de reserveringskosten van 
de boeking nimmer gerestitueerd. Indien de 
reden van annulering volgens de verzekerings-
maatschappij een geldige is kunt u altijd pro-
beren de kosten bij hen te verhalen. Rekro Rei-
zen 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 annuleringsverzeke–
ring een reis-, bagage- en ongevallenverzekering 
af te sluiten. In geval van ernstige ziekte of een 
ongeval kunt u 24 uur per dag contact opne-
men met de verzekeringsmaatschappij. Laat u 
goed informeren omtrent de verzekeringsvoor-
waarden 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 (November 
2019) 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 Neder-
landse kan een visum voorgeschreven zijn. 
Informeer hiernaar bij het consulaat of de am-
bassade van het te bezoeken land.  De chauf-
feur/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 even-
tuele gevolgen en/of kosten voortvloeiend uit 
ongeldige of ontbrekende (reis)documenten.  

WIJZIGINGEN
Deze brochure is in december 2020 gedigi-
taliseerd. Sindsdien kunnen in de gegevens 
betreffende de reisaanbiedingen wijzigin-
gen opgetreden zijn. Wij behouden ons het 
recht voor om de reissom te wijzigen, indien 
wijzigingen in de verschuldigde heffingen 
(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 verander-
ingen 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 aange-
boden 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 bovenge-
noemd 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.

PRIJSSTELLING 
In deze brochure staan geen prijzen weerge-
geven, dit omdat we flexibel willen zijn en 
voor u altijd de meest voordelige prijs willen 
aanbieden. Tevens werken veel accommoda-
tieverschaffers met flexibele prijs–stellingen 
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 re-
serveringsafdeling en vraag naar de geldende 
prijsstelling en eventuele aanbiedingen.   

BIJKOMENDE KOSTEN
Reserveringskosten per boeking per touringcar 
€10,- en €17.50 per vliegtuig of eigen vervoer.  
Tevens is vanaf 1 Januari 2021 een verplichte 
SGR bijdrage van toepassing op alle reizen, 
De vastgestelde kosten hiervan zijn €5,- per 
persoon per boeking. 
 
PORTOKOSTEN
Rekro Reizen hecht veel belang aan het milieu 
en heeft ervoor gekozen de factuur/bevestig-
ingen en reisbescheiden voortaan per mail 
te versturen. Indien u deze papieren toch per 
post wenst te ontvangen zijn wij genoodzaakt 
hiervoor € 3.50 in rekening te brengen.

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/bevestig-
ing 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 24 uur 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 24 uur na ontvangst 
factuur hebben ontvangen gaan wij ervan 
uit dat alle gegevens die op de bevestiging 
staan juist zijn. U dient voor het boeken van 
vliegtickets bij voorkeur een kopie van uw 
paspoort of id bewijs te mailen, in ieder geval 
een schriftelijke bevestiging per mail met de 
juist gespelde namen en geboortedata van alle 
reizigers. Na ontvangst hiervan zullen wij de 
vliegtickets boeken. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
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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 
/ ISO 9001 
Veilig, comfortabel en milieubewust. 
Zo wilt u met vakantie en daarom 

kiest u voor een Keurmerk Touringcarbedrijf. 
Ook Rekro Reizen werkt altijd met touringcar-
bedrijven 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 zomer 
opstapplaatsen aan voor onze 
buspendelreizen naar o.a. Spanje. Daar wij een 
uitgebreide variatie aan op/uitstapplaatsen 
aanbieden kan het toch voorkomen dat een 
gereserveerde op/uitstapplaats 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.    

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). Indien dit het geval is 
wordt u vooraf op de hoogte gebracht en is 
restitutie op enigerlei wijze niet mogelijk. 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.  

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 (tegen betaling). 

GRONINGEN

ASSEN

HOOGEVEENMEPPEL

ZWOLLE

ENSCHEDE
HENGELO

APELDOORN

DEVENTER

ARNHEM

NIJMEGEN

DEN BOSCH
TILBURG

EINDHOVEN

VENLO

GELEEN

MAASTRICHT

NEDERWEERT
BERGEN OP ZOOM 

BREDAROOSENDAAL

DORDRECHT

ROTTERDAM

DEN
 

HAAG

LEIDEN

ALKMAAR

ZAANDAM

AMERSFOORTUTRECHT

AMSTERDAM

HILVERSUM

HEERLEN

Dit zijn onze opstap-
plaatsen in de zomer
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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.   

HONDEN
Bij Rekro Reizen is het mogelijk om een hondje 
mee te nemen naar uw vakantiebestemming. 
Hiervoor gelden echter een aantal 
voorwaarden, deze zijn;
- 1 passagier + 1 hond, passagier dient altijd 
een extra stoel bij te boeken.
- 1 passagier + 2 honden, passagier dient altijd 
een extra stoel bij te boeken + € 25,- toeslag 
extra hond enkele reis.
- 2 passagiers + 1 hond, passagiers hebben de 
keuze om het hond op schoot te nemen of een 
stoel bij te boeken. Wanneer de hond op 
schoot meegenomen wordt zijn de kosten 
€ 25,- enkele reis.
- 2 passagiers + 2 honden, passagiers hebben 
de keuze om de honden op schoot te nemen 
of een stoel bij te boeken. Wanneer de hond 
op schoot meegenomen wordt zijn de kosten 
€ 25,- enkele reis per hond.
Uw zitplaats wanneer u een hond meeneemt, 
is achterin bovenin, dit om de overige 
passagiers zo min mogelijk te belasten. De 
hond 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 Rekro Reizen 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.  Tevens indien er met 
een enkeldekker gereisd wordt en hierdoor 
kunnen geboekte essenties nog wel 
gehonereerd worden dan zullen wij niet 
overgaan tot restitutie van de betaalde 
essentiekosten.

ESSENTIES/PREFERENTIES
Bij Rekro Reizen is het mogelijk om tegen 
betaling van € 17,50 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/afvoer-
transfers.  Preferenties zijn voorkeuren voor 
bepaalde zitplaatsen, deze kunnen door Rekro 
Reizen nimmer gegarandeerd worden. Let wel 
een preferentie is gratis. 
Indien het noodzakelijk is dat wij een ander 
type voertuig inzetten en uw essenties kunnen 
worden gehonoreerd dan zullen wij niet 
overgaan tot retourbetaling van de geboekte 
essentiekosten. Als een essentie niet meer 
mogelijk zou zijn dan ontvangt u de betaalde 
kosten wel retour. 
 
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 welkomstenveloppe 
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.

REKRO REIZEN    I    VAKANTIES 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN



AL
G

EM
EN

E 
VO

O
RW

AA
RD

EN

84 VAKANTIES 2021    I    REKRO REIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk alle accommodaties op
www.rekro.nl



ALG
EM

EN
E VO

O
RW

AARD
EN

Voorwaarden vliegreizen

VLIEGINFORMATIE
Rekro Reizen biedt in 2021 wederom 
vliegreizen aan naar alle Spaanse bestem-
mingen vanaf diverse Nederlandse en 
buitenlandse 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 vluchtreserver-
ing 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 ver-
wijzen 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 boekings-
proces. 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 hier-
aan verbonden kosten zijn op aanvraag en 
worden in rekening gebracht. De bagagevrij-
dom bij lowcostairlines is altijd op aanvraag!  

VLUCHTTIJDEN
De reisorganisaties en luchtvaartmaatschap-
pijen zijn bij de planning van de vluchten 
afhankelijk van indelingen door de verkeers-
leidingen 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 verander-
ingen in plaats (luchthaven), vluchtdagen, 
vertrek- en aankomsttijden, alsmede tot 
aanpassingen van de reissom. Ook is het 
niet uitgesloten dat de autoriteiten beslui-
ten 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 vertra-
gingen ontstaan. Rekro Reizen hanteert de 
ANVR voorwaarden en kan niet aansprake-
lijk 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 voor-
waarden namelijk verschillend en zijn er 
dus geen vastgestelde wijzigingskosten.

AFHALERS EN THUISBLIJVERS 
Zorg er voor dat de “afhalers” uw vluchtnum-
mer weten, zodat zij kunnen informeren 
naar de verwachte aankomsttijd. Geef 
“thuisblijvers” het adres en telefoonnum-
mer 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 telefoonnum-
mer te verschaffen van een thuisblijver!  

TRANSFER EN LUCHTHAVENBELASTING  
Onze vliegprijzen zijn inclusief lucht-
havenbelasting en transfers van en naar 
de bij Rekro Reizen geboekte accom-
modatie. De transfer zal veelal worden 
uitgevoerd door een plaatselijk busbe-
drijf. 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 transfer-
bedrijf. Indien dit van toepassing is zult u 
hiervan vooraf op de hoogte gesteld worden.
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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 hotel-
kamer/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 een-
richtingsverkeer. 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. Wan-
neer 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 aange-
boden accommodaties zijn helaas niet allemaal 
geschikt of aangepast voor rolstoelgebruik-
ers, 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 accommo-
datie. 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 kos-
ten voor een kind t/m 1 jaar dienen ter plaatse 
te worden voldaan. Kinderen vanaf 2 jaar 
worden als persoon meegerekend bij de bepal-

ing 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 kinder-
bedje) 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 borg-
som 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 Rei-
zen 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 hier-
voor niet aansprakelijk gesteld worden.   

MINDERVALIDEKAMERS 
Geen van de door ons aangeboden accom-
modaties is expliciet geschikt voor rolstoelge-
bruikers. 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 accommo-
datie te vinden die aan uw wensen voldoet.  

FACILITEITEN/ACCOMMODATIE 
Bij de in dit programma genoemde accom-
modaties 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 accommo-
datieverschaffer deze aan ons doorgegeven 
heeft in november 2019. 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 accommoda-
ties 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 van wegen in de 
naaste omgeving van uw accommodatie of an-

dere onregelmatigheden. Indien u een accom-
modatie in het centrum boekt dient u rekening 
te houden met het feit dat u in vakantieperio-
des overlast kunt hebben van bars, verkeer en 
luidruchtige vakantiegangers. Rekro Reizen kan 
hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 
Het kan soms voorkomen dat een accom-
modatie 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 zater-
dag 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 maaltij–
den 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 vertrektij-
den van de vluchten hierop te selecteren.   

WANGEDRAG
Wij gaan ervan uit dat u respect kunt opbrengen 
voor de bezittingen van de vervoersmaatschap-
pij, de accommodatieverschaffer, als ook voor 
het vakantieplezier van andere gasten. U bent 
als accommodatiegebruiker aansprakelijk 
voor schade en/of verlies aan de accommo-
datie 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 deel-
name 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 accommodatie-
verschaffer 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.  

REISLEIDING 
Tijdens uw reis met de touringcar naar Spanje 
ontvangt u van de chauffeur een welkomsten-
veloppe 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 telefoon-
nummer 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.  

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 reisovereen-
komst aan onder het uitdrukkelijke beding 
dit onder eigen verantwoordelijkheid te doen 
en ons nimmer voor mogelijke ongelukken 
aansprakelijk te kunnen stellen. Ook terug-
betaling van ter plaatse geboekte excursies, 
waaraan u niet heeft deelgenomen om welke 
reden dan ook, dient u ter plaatse af te hande-
len. 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 aanbied-
ing van toepassing. Deze accommodaties 
zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon. 
Vraag uw reisagent voor meer informatie.  

EXTRA HOGE KINDERKORTINGEN 
Rekro Reizen heeft bij erg veel 
accommodaties hoge kinder-
kortingen weten te bemachti-

gen. Deze accommodaties zijn herkenbaar 
aan bovenstaand icoon. Het kan zelfs 
soms voorkomen dat uw kind geheel 
gratis verblijft in de accommodatie.   

LANG VERBLIJF KORTING
In enkele accommoda-
ties die in deze brochure 

worden aangeboden gelden aantrek-
kelijke tarieven voor langer verblijf. Deze 
kortingen staan vermeld bij de accom-
modatiebeschrijvingen in de brochure.

VROEGBOEKKORTING
 In zeer veel accommodaties 
heeft Rekro Reizen dit jaar hoge 

vroegboekkortingen weten te bemachtigen. 
Deze kortingen staan vermeld bij de accom-
modatiebeschrijvingen in de brochure. 
Diverse kortingen zoals vroegboekkortingen 
en kortingen voor lang verblijf zijn niet com-
bineerbaar met elkaar. U ontvangt vanzelf-
sprekend de hoogste korting op uw boeking.  

CENTRUM 
Enkele accommodaties in deze bro-
chure kennen een zeer gunstige lig-
ging 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 ac-
commodatie 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 accom-
modatie 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.   

ALL INCLUSIVE 
ACCOMMODATIE 

Rekro Reizen heeft voor u een selectie 
gemaakt van accommodaties die standaard  
 All Inclusive aanbieden of dit als 
keuze tegen toeslag. Door middel van 
bovenstaand icoon zijn deze accom-
modaties makkelijk herkenbaar.
U vindt de uitgebreide beschrijving 
van deze verzorging op onze web-
site www.rekro.nl of neem contact op 
met onze reserveringsafdeling.
   

ADULTS ONLY 
In enkele accommodaties 

in deze brochure heeft de accommodatie-
verschaffer besloten dat de minimale leeftijd 
16 of 18 moet zijn. Deze accommodaties 
zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.  

JONGEREN
Rekro Reizen biedt een 

aantal accommodaties aan die ook bij de 
jongeren erg in trek zijn. Qua ligging en 
entertainment zijn deze accommodaties 
echte aanraders! Deze accommodaties 
zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.

FUN FOR KIDS
Rekro Reizen zet de
kinderen graag in het 

zonnetje! Daarom hebben wij speciaal voor 
u alvast een selectie gemaakt met accom-
modaties die erg geschikt zijn voor kinderen 
en over verschillende kindvriendelijke 
faciliteiten beschikken. Deze accommodaties 
zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.

WINTERMAANDEN
Ook te boeken in de 
wintermaanden:

Hoewel veel accommodaties aan de 
Costa Brava en Costa Dorada gedurende 
de wintermaanden gesloten zijn heeft 
Rekro Reizen toch enkele accommoda-
ties gecontractteerd die open zijn ge-
durende de wintermaanden. Deze zijn 
te herkennen aan bovenstaand icoon.

VOORBEHOUD 
Wij streven naar een foutloze publicatie. 
Aan kennelijke fouten kunnen geen 
rechten worden ontleend.
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Jongeren

Adults Only

FUN FOR KIDS!
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Ook te boeken in
de wintermaanden

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

Blijf op de hoogte 
van de mooiste 
aanbiedingen!

Volg Rekro Reizen via social media:


