Vraag naar onze meest gunstige prijzen

Net zoals in de luchtvaart hanteren meer en meer hotels variabele prijzen die in verhouding staan t.ov. de
bezetting van hun kamers. De prijzen hieronder zijn bijgevolg momentopnames. Om u steeds de beste prijs te
garanderen, bekijken wij voor u de gunstigste prijs op het moment van aanvraag. Contacteer ons via
info@caractere.be of uw reisagent.

Hotel Torralbenc - 2020
Menorca / Alaior - WEB (ESMNH003) C
Prijs per persoon, per nacht, BTW inbegrepen:
Kamer + ontbijt

2 Pers.k
superior

2 Pers.k
zeezicht

Max.

3 pers.

3 pers.

26/03 – 08/04/20
09/04 – 12/04/20
13/04 – 30/04/20
01/05 – 31/05/20
01/06 – 18/06/20
19/06 – 31/08/20
01/09 – 12/09/20
13/09 – 30/09/20
01/10 – 31/10/20

104,70
119,70
104,70
129,70
206,90
251,80
206,90
177,00
119,70

119,70
149,60
119,70
169,50
261,80
304,20
261,80
209,40
149,60

Prijs voor het 3e/4e bed in kamer + ontbijt:
3e bed *
Supplement per persoon, per nacht:
Dubbel superior als single **
Halfpension ***
Kortingen extra bed in kamer met 2 volbetalenden:
1 kind 0 t/m 1j

-100 %

Min. verblijf 3 nachten van 09/04 t/m 12/04 en van 01/06 t/m 12/09 / Min. verblijf 3 nachten wanneer vrijdag- en/of zaterdagnacht
inbegrepen is van 01/05 t/m 31/05 en van 13/09 t/m 30/09 / Toeristenbelasting ter plaatse te betalen: ± 2,20€/pers./nacht vanaf 14 jaar / *
ter plaatse te betalen: ± 97€ per nacht / ** prijs per persoon x 2 / *** ter plaatse te betalen: menu à la carte ± 70€ per persoon / Prijzen overige
kamertypes op aanvraag

VOORDELEN
# 15% korting, reservaties gemaakt tot 60 dagen vóór aankomst, het hele jaar geldig (100% vooruitbetaling, niet
wijzigbaar en niet annuleerbaar)
# Huwelijksreis: fles cava op de kamer
# Gratis welkomstdrankje
# Gratis parking
PRAKTISCH
# check-in: ± 15u00, check-out: 12u00
# huisdieren niet toegelaten
BELANGRIJK
# Deze prijzen zijn geldig vanaf 21/10/19
# Deze voorwaarden kunnen op een beperkt aantal, aan ons toegewezen kamers van toepassing zijn. Indien de gevraagde kamer(s) niet
meer onmiddellijk beschikbaar is/zijn, komt de reservatie 'op aanvraag' en contacteren wij de hotelier met de vraag de bijkomende
kamer(s) te willen bevestigen. Het staat de hotelier vrij onder welke voorwaarden (prijs, voordelen en betalingsmodaliteiten) deze
bijkomende kamer(s) worden toegekend.

