MALLORCA - ALL-INCLUSIVE

Kun ti minutters gang fra sandstranden i Palma Nova ligger 4* Hotel
Globales Mimosa. God og central beliggenhed med kort afstand til den
hyggelige strandpromenade i Palma Nova. Rart sted at ose/shoppe i
de mange butikker eller blot slappe af på en af de mange cafeer. Husk
også at nyde hotellets faciliteter - ikke mindst en forfriskning i hotellets poolbar.

Rejsefakta

Om Hotel Globales Mimosa

Pris pr. person i
delt dobbeltværelse
Enkeltværelsestillæg

Det 4-stjernede hotel ligger 400 meter fra Palmanova-stranden. Hotellet har
stor udendørs swimmingpool, solterrasse, tennisbane, buffet-restaurant, bar
ved poolen og snackbar. Værelserne har balkon med udsigt over swimmingpoolen eller resortet, aircondition og tv. Lyse og komfortable værelser. Der er
30 minutters gratis WiFi pr. dag i receptionsområdet. Wi-Fi pr dag ca. 6 €, /1
uge ca. 25€ - tilkøbes dette, dækker det hele hotellet.
Palma Nova ligger på Mallorcas vestkyst, små 10 km fra hovedstaden Palma de
Mallorca. Når du bor i Palma Nova er det nemt at besøge byen Palma. Hovedstaden er en charmerende by med hyggelige gader og en særlig atmosfære.
Her er gode restauranter kulturelle oplevelser. En dagstur til hovedstaden er
derfor den perfekte måde at få lidt afveksling fra strandlivet.
Det tager ca. 30 minutter at køre fra lufthavnen til hotellet.

Vejret i oktober

8 DAGES FLYREJSE
AFREJSE/HJEMKOMST
1. - 10. oktober el. 8. - 15. oktober 2022

kr. 5.390,00
kr. 720,00

Prisen inkluderer
•
•
•
•
•
•

Fly Kastrup til Palma de Mallorca t/r
7 x overnatning i delt dobbeltværelse
med terrasse/balkon
All inclusive på hotellet
Dansktalende rejselederservice
1 stk bagage max 20 kg + 1 stk håndbagage
Bustransfer til/fra hotel

Laveste temperatur: 12º C | Højeste temperatur: 24º C | Soltimer per dag: 7 |
Vandtemperatur: 21º C

Valgfrie tillæg

Ørslev Rejser forbeholder sig ret til ændringer.

Flymåltid tur/retur

kr.

190,00

All inclusive inkluderer
•
•
•
•
•
•
•

Morgenbuffet kl. 08.00-10.00
Frokost kl. 13.00-15.00
Aftensmad kl. 17.30-20.30.
Drikkevarer til måltiderne – vand,
sodavand, øl og vin (lokale mærker).
Drikkervarer fra hotellets barer (bl.a.
vand, sodavand, øl, vin, sangria,
drinks, kaffe og te)
Snacks i udvalgte tidsrum, se hotellets opslag.
All Inclusive gælder indtil kl. 24.00.
På afrejsedagen slutter all inclusive
kl. 12.00

Teknisk rejsearrangør: Ørslev Rejser A/S • Københavnsvej 347 • DK-4760 Vordingborg
Tlf. 55986004 • E-mail: info@orslevrejser.dk • Medlem af rejsegarantifonden nr. 1711

