Newsletter – start seizoen 2017

Porches, 07/02/2017

Nieuwsbrief:
Casa Bela Moura is geopend van vrijdag 24 maart tot woensdag 15 november 2017.

Naast een heerlijke vakantiebestemming om te ontspannen, biedt de Algarve ook:
- kilometers heerlijk wandelen over de prachtige rotskust, langs het "pad van de 7 hangende valleien"
- fietsen door het binnenland, langsheen citrusgaarden en wijndomeinen - via 1 van onze 5 mooie routes
- heerlijk tafelen in een van de lokale restaurantjes in de buurt, van eenvoudig en typisch tot puur gastronomisch en verfijnd
- proeven van de gezonde streekprodukten en de heerlijke wijnen van de Algarve, bij onze wekelijkse proeverij (gratis aangeboden !)
- de vele kustplaatsen en dorpjes in het binneland verkennen, waar de lokale bevolking u steeds toelacht
... of gewoon heerlijk genieten van een goed boek aan de rand van ons verwarmde zwembad of op het strand in een van de prachtige baaitjes
op wandelafstand

Wij verwelkomen u graag in de meest zonnige bestemming van Europa !
Graag bedanken wij onze gasten uit het voorbije seizoen voor hun keuze voor de Algarve en Casa Bela Moura als vakantieadres.

Net zoals in 2016, hebben we ook voor alle gasten in 2017 een lekkere fles van onze eigen gebottelde Algarve wijn gratis klaarstaan, bij
aankomst, op de kamer.

U kan nu reeds boeken voor 2017 ...
meer dan 250 koppels en gezinnen boekten reeds hun verblijf voor 2017,
maar er is nog voldoende plaats, dus boek uw volgende vakantie in de Algarve vandaag nog ... info & reservaties: info@casabelamoura.com
De internet-verbinding was reeds enkele jaren gratis aangeboden, maar zopas kregen wij onze eigen glasvezel-aansluiting
waardoor we nu – als alles goed gaat – altijd een snelle (50MBps) internet-verbinding hebben in het hele hotel.
Wij plaatsten vorig jaar 4 extra antenne’s zodat u ook met uw tablet of smartphone van bij het zwembad kan inloggen.

En ook voor 2017 bieden we – zoals steeds - enkele interessante promoties:
Na 5 jaar met dezelfde prijzen, hebben we voor 2017 een kleine aanpassing moeten doen aan onze tarieven (en prijsperiodes), maar de
promoties die u van ons gewoon bent, blijven doorlopen:
-

Bij een verblijf van een week, krijgt u de 7e nacht gratis aangeboden

-

15% korting op elk verblijf vanaf 8 nachten

-

20% korting voor kinderen in een aparte kamer (en 60% korting voor kinderen in een bijzetbed op de kamer van de ouders)

Je kan bij ons terecht voor het boeken van de huurauto (inclusief full insurance) en de vlucht van SN Brussels Airlines.
Zo hoeft u zich verder alleen maar te bekommeren over de keuze van uw zwembroek of bikini, wij zorgen voor de rest.

www.brusselsairlines.com
U kan bij ons een reservatie doen met vluchten vanuit Brussel Zaventem, rechtstreeks naar Faro, met onze partner Brussels Airlines of TAP.
maar natuurlijk staat het u vrij om zelf ook eens te kijken naar de mogelijkheden bij Transavia, Ryanair, etc.
(vanuit luchthavens als Charleroi, Eindhoven, Weeze, ...) en vanaf 2017 ook met Tuifly vanuit Oostende rechtstreeks naar Faro !
Zopas kregen we ook bericht dat de maatschappij Corendon tijdens de zomer wekelijks naar Faro zal vliegen vanaf Brussel Zaventem,
Maastricht en Amsterdam. En ook met Easyjet komt er een vlucht naar Faro vanuit Lille.

Wil u meer weten ? Kom het allemaal ontdekken, hier in de Algarve,
of loop eens langs op onze stand op één van de vakantiesalons :
Zondag 22 januari:

Hamont-Achel (Posthoorn)

Noord Limburgse Vakantiebeurs
Don 26 - Maa 30 januari:

Antwerp expo

Vakantiesalon Vlaanderen
Don 2 – Zon 5 februari:

Brussels Expo

Internationaal Vakantiesalon
Zat 11 + zon 12 februari :
Zat 18 + zon 19 februari :

Utrecht Jaarbeurs
Gent Expo

Fiets- en Wandelbeurs

(op deze laatste 2 beurzen zal ook de dienst voor toerisme van de Algarve aanwezig zijn)

Als je graag op de hoogte blijft van onze bezigheden of meer fotootjes wil bekijken,
volg ons dan op facebook via onderstaande link.
https://www.facebook.com/Casa-Bela-Moura-Charming-Hotel-199970461008/?fref=ts

op onze Fanpage van Casa Bela Moura op Facebook, kan je ook het filmpje van Vlaanderen Vakantieland over ons herbekijken.

Hartelijke groeten uit het zonnige zuiden,
Christophe, Sofie en het hele Casa Bela Moura – team; Linda, Paula, Cecilia, Augusta, Svetlana, Laura, Alexandra en Bárbara.

contact per e-mail of telefoon:
Email:
Telefoon:

info@casabelamoura.com of info@algarve.be

we proberen om alle vragen binnen de 48u te beantwoorden !

00351 918 031 800 (Christophe) of 00351 918 031 802 (Ivo)

meer informatie over de hotelservice : www.casabelamoura.com
meer informatie over de verhuurservice :
www.algarve.be
In de voorbije jaren, kregen we verschillende positieve reacties via de “on-line” wereld :
Zo werden we in 2015 op Zoover.nl verkozen tot 6e beste hotels van heel Portugal, kregen we – ook in 2016 - een nieuwe vermelding in de
Michelin gids en we kregen een pluim na het onaangekondigde bezoek van de Michelin-inspecteur.
Verder werden we ook vermeld bij de betere Belgische B&B’s in de gids Logeren bij Belgen in het Zuiden.
En voor het eerst kregen we ook een vermelding in de Portugese toonaangevende gids “Boa Cama, Boa Mesa”.

Artikel in Portugese gids “Boa Cama, Boa Mesa”:
http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/faro/casa-bela-moura-20682001
Artikel in engelstalige online-gids: My Destination Algarve
http://www.mydestination.com/algarve/accommodation/160673/casa-bela-moura-charming-hotel

Er zijn ook weer nieuwe uitgaves van de dienst voor toerisme beschikbaar :
 een mooie overzichtsbrochure van de Algarve :
http://www.visitalgarve.pt/pressroom.file.php?fileID=156&file=brochura_segredo_235x210_en_ligth.pdf
 Typisch voor de streek ? : http://www.visitalgarve.pt/pressroom.file.php?fileID=189&file=ebook_45_anos_pt[1].pdf (enkel in het
portugees)
 Een plan van de Algarve vind je hier: http://www.visitalgarve.pt/pressroom.file.php?fileID=158&file=mapa-algarve_rta_pt-enes_web[1].pdf
 Een introductie over de Algarve: https://www.visitportugal.com/nl/destinos/algarve/250971
Enkele leuke videos over de streek:
 http://edition.cnn.com/videos/travel/2015/01/05/great-escapes--the-algarve.cnn/video/playlists/t1-for-summer-travel-video-landingpage-only/
 https://www.youtube.com/watch?v=STR2DCFgG10
 https://www.youtube.com/watch?v=9EOttGdic00
 https://www.youtube.com/watch?v=2i2rHJuO_S4

ons lokale strandje Cova Redonda (op 900m van Casa Bela Moura), werd verkozen bij de beste stranden van Europa !
Praia da Cova Redonda, Lagoa - zie ook: www.europeanbestdestinations.org neemt de 2e plaats in op de lijst van stranden die door de
Europese consumenten in 2014 werden verkozen tot de mooiste van Europa. Dit strand wordt vooral gewaardeerd om zijn hoge kliffen en
rotsformaties in verschillende tinten oranje die typisch zijn voor de Algarve.

Hier kan je het promotiefilmpje van de toeristische dienst bekijken:
Algarve, Europe’s best kept secret...
http://www.youtube.com/watch_popup?v=EbG4M--OlsU&vq=medium

