
Begeleide groepsreis

Meer info op www.wetravel2.eu

U en uw medereizigers worden begeleid vanuit 
België door een Nederlandstalige begeleider. 
Daardoor beschikt u over een persoonlijk 
aanspreekpunt tijdens de hele duur van uw verblijf. 
Iedereen kan inschrijven op deze reis, met of zonder 
fysieke beperking. Breng dus gerust uw partner, 
vrienden of familie mee!

Onze troeven
✓ Nederlandstalige WeTravel2-begeleiding
✓ Aangenaam klimaat het ganse jaar door
✓ Prachtig toegankelijk wellnessresort 
✓ Combinatie van rust, strand en cultuur
✓ Gepersonaliseerde therapieprogramma’s mogelijk

van 2 tot 9 mei 2018 
WeTravel2 organiseert in 2018 een 
groepsreis naar het Aldea La Quinta 
Health Resort in het Spaanse Zuiden. 
Een bereikbaar, toegankelijk stukje paradijs 
waar u een heerlijke tijd zult beleven. 

Veilig in groep naar de 
Spaanse zon? 
In 2018 kunt u verblijven in het Aldea La Quinta 
Health Resort met een begeleide groepsreis.

    ALDEA LA QUINTA

 
In Aldea La Quinta Health Resort kan u volop 
genieten in een oase van rust. Met zijn vele faciliteiten 
biedt het resort een nieuw concept met een unieke 
en kwaliteitsvolle combinatie en integratie van 
gastvrijheid en zorg. Het hotel ligt op 40 minuten van 
de luchthaven in Málaga, 7 km van Puerto Banús en 
4,5 km van het dichtstbijzijnde strand.

Een greep uit het 
ruime aanbod aan faciliteiten:

✓ Toegankelijke shuttledienst naar Puerto Banús, 
strand, centrum en golfclubs 

✓ 24u/24u zorgpermanentie – medisch team
✓ 55 ruime aangepaste kamers met zongericht terras 

met vergezicht op de zee 
✓ buitenzwembad met inloop en zwembadliftje

- therapeutisch binnenzwembad - wellness en spa  



Meer info op

www.wetravel2.eu/groepsreizen

Reserveren via
Mail:  info@wetravel2.eu
telefonisch: 014 700 600
of via onze website: www.wetravel2.eu

WeTravel2 – Herenthoutseweg 31B – 2222 Wiekevorst

 

Programma ś

Aldea La Quinta Health Resort biedt verscheidene 
therapieprogramma ś aan zoals neurorevalidatie, 
cardiorevalidatie, verzorging na ziekenhuis- 
opname, sport- en orthopedische revalidatie, 
fysiotherapie, maar ook op het gebied van sport, 
wellness en vitaliteit. 

Prijs per persoon 
dubbele bezetting 

Prijs per persoon 
enkele bezetting 

Mogelijk om de reis met 1 week te verlengen
enkele bezetting 890,00 euro
dubbele bezetting 1.195,00 euro

van woensdag 2 mei 
tot woensdag 9 mei 2018

Prijzen 

Datum

Prijs inclusief 
• Rechtstreekse vlucht H/T vanuit Brussel 
• Verblijf op basis van halfpension  
• Transfer luchthaven in Malaga H/T
• Nederlandse begeleiding vanuit 

Brussel tijdens ganse reis 
• Noodoproepsysteem 24 op 24

Extra’s
Uitstappen   
Halve dag uitstap   65,00 euro
Hele dag uitstap (incl. lunch)  120,00 euro

Zorg   
• Verpleegkundige hulp 1/2u per dag 20,00 euro
 1u per dag 40,00 euro
• Massage 1u  60,00 euro
• Huur scooter per dag  20,00 euro
 per week 150,00 euro

afreis gegarandeerd bij min. 12 deelnemers

1.385,00 euro

1.645,00 euro

9038/1502.1342

Vroegboekkorting:
reservatie voor 26 januari 2018: 
45,00 euro korting per persoon


