
   
 

Begeleide vliegreis MADEIRA – Portugal. 

Zaterdag 29 april 2017 t.e.m. zaterdag 06 mei 2017 
 

Vulkaaneiland Madeira, gelegen in de Atlantische oceaan, is vooral gekend 

voor zijn tropische planten en kleurrijke bloemen. Heerlijk wandelen door de 

natuur, authentieke dorpjes en het culturele erfgoed bezichtigen : Madeira is de 

ideale bestemming voor elke vakantieganger. Dankzij zijn sprookjesachtige 

landschap, met dichtbegroeide ravijnen, heldere watervallen en wilde kanaries, 

is het bloemeneiland Madeira een paradijs voor wandelaars. In Funchal kan je 

de botanische tuin bezoeken. Kies daarna een terrasje uit op een van de 

charmante pleintjes en bestel een glaasje Madeira wijn of Britse thee. 
 

Op een prachtige locatie aan de zonnige zuidkust van Madeira ligt het 5-

sterrenhotel Enotel Lido Madeira. Het hotel staat bekend om zijn goede 

gastvrijheid en moderne voorzieningen. Hier geniet je in een vriendelijke 

ambiance van een ontspannen vakantie in een prachtige omgeving. 

De ligging van het hotel is ideaal, direct aan de oceaan en de boulevard 

waarover je kunt wandelen met prachtige vergezichten, subtropische 

planten en bloemen. De gezellige wijk Lido ligt vlakbij, hier kun je goed 

winkelen, uit eten of een café bezoeken. 

Je verblijft in comfortabele en modern ingerichte kamers. Alle kamers zijn voorzien van bad, douche, haardroger, 

badjas, minibar (€), telefoon, wifi, kluisje, kabel-tv, vast tapijt, airconditioning en balkon.             Single toeslag : € 329 
 

Inbegrepen : 
 7 overnachtingen in Enotel Lido Madeira***** op basis van ALL INCLUSIVE 

 Transfers Wellen – Zaventem – Wellen 

 Transfers Funchal – hotel – Funchal 

 Vluchten met Thomas Cook Airlines excl. Maaltijden. 

 Eigen reisbegeleiding door Jurgen. 
 

Niet inbegrepen : 

 Annulatie en reisbijstandsverzekering : € 36 per persoon. 

 Uitstappen, inkomgelden, boottochten, kabelbanen, … 

 Persoonlijke uitgaven.   

 

All inclusive 
 ontbijt-, lunch- en dinerbuffet 

 snacks 12:00-15:00 & 21:00-24:00 

 afternoon tea 15:00-18:00 

 lokale en internationale (alcoholische) dranken 07:00-02:00 

 minibar dagelijks gevuld met water en frisdrank 

 Sportsbar: zelfbediening 

 Stoombad, bubbelbad, sauna, biljart, darts, fitness, tafeltennis, aquagym, internationale animatie: o.a. 

Portugese taallessen en danslessen        


