Algarve
15 T/M 26 november 2021

In dit document vind je extra informatie over je Koers-vakantie.

Verblijf
We verblijven in de prachtige Algarve in een fantastische villa met tuin, eigen beach volleybalveld en zwembad, niet ver
van de Zuid-Portugeese stranden.

Activiteiten
Een vakantie in dit prachtige stukje Portugal biedt allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld:
• Bezoek Quartira of Vilamoura
• De weekmarkt in Loulé bezoeken
• Varen door het schitterende natuurgebied Ria Formosa
• Quadrijden of een Jeepsafari
• Mountainbiken
• Bezoek de havenstad Faro. Deze stad heeft een mooi stadscentrum, dat nog is ommuurd met de
middeleeuwse vestingmuur met torens.
• Watersporten
• Aquapark
• Kajakken bij Lagos langs de prachtige kustlijn en door grotten.
• Scooter rijden
• Volleybaltoernooi op het bij het oord horende professioneel aangelegde beach volleybalveld

Vervoer
Het globale reisschema ziet er onder voorbehoud als volgt uit:
Vlucht met Transavia naar Faro met een directe vlucht!
1 HV5357 A 15NOV 1 AMS FAO

vertrek 16:20 aankomst 18:25

2 HV5356 A 26NOV 5 FAO AMS

vertrek 09:20 aankomst 13:30

•

Ter plaatse worden auto’s gehuurd die de hele vakantie beschikbaar zijn

Bijzonderheden
Gezondheid:
• Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en conditie.
Reispapieren
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn
op de datum dat je vertrekt.
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Reissom

De reissom voor deze reis vind je op de website van de Jeugdbond. Daar is ook beknopt aangegeven welke kosten wel
en niet in de reissom zijn opgenomen. De kosten die nog niet zijn opgenomen worden in overleg met de groep
en de reisleiding bepaald.
Voor deze reis geldt voor de reissom: .
Inclusief:
• Heen- en terugreis per vliegtuig
• Verblijf ter plaatse in het groepshuis
• 2x een 9 persoonsbusjes
Exclusief:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Brandstof busjes
• Proviand, circa € 100,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep
• Excursiekosten, circa € 175 - 250,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep
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