Newsletter – start seizoen 2018

Porches, 07/01/2018

Casa Bela Moura, charme hotel is geopend van vrijdag 23 maart tot maandag 12 november 2018.
Het voorbije jaar 2017 was het jaar waarin Portugal ook bij de bekende sterren populair werd, met name
voor Lissabon en de Algarve. In bijna alle top10 lijstjes van vakantiebestemmingen kom je Portugal tegen.
In het najaar van 2017 werden wij gekeurd door de nationale overheidsdienst voor toerisme, die bevestigde
dat onze accommodatie de benaming “landelijk hotel” mag dragen (“hotel rural” – wat zoveel betekent als :
een familiaal geleid hotel met maximaal 30 kamers en zoveel mogelijk respect voor de lokale produkten en
gebruiken) in de categorie: 4 sterren.
Vanaf dit jaar zal je dan ook stilaan ons nieuwe logo en de nieuwe huisstijl zien verschijnen:

Graag bedanken wij al onze vakantiegasten uit het voorbije seizoen voor hun keuze voor de Algarve en Casa Bela Moura als vakantieadres.
Ook in 2018, hebben we voor alle gasten een lekkere fles van onze exclusieve Algarve roséwijn gratis klaarstaan, bij aankomst, op de kamer.
U kan nu reeds boeken voor 2018 ...
De boekingen zijn al een tijdje lopende, maar er is nog voldoende plaats (alleen voor de suites zijn er al sommige data helemaal volzet), dus
boek uw volgende vakantie in de Algarve vandaag nog ...
info & reservaties: info@casabelamoura.com
En ook voor 2018 bieden we – zoals steeds - enkele interessante promoties:
-

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

-

15% korting op elk verblijf vanaf 8 nachten

-

25% korting voor kinderen in een aparte kamer (en 50% korting voor kinderen in een bijzetbed op de kamer van de ouders)

Je kan bij ons de huurauto boeken (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 sinds 2017 ook met Tuifly vanuit Oostende rechtstreeks naar Faro !
Sinds vorige zomer vliegt ook de Nederlandse maatschappij Corendon tijdens de zomer wekelijks naar Faro 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 21 januari:
Hamont-Achel (Posthoorn)
Noord Limburgse Vakantiebeurs
Don 25 - Zon 28 januari:
Vakantiesalon Antwerpen

Antwerp Expo

Don 1 – Zon 4 februari:
Brussels Expo
Internationaal Vakantiesalon
Zat 10 & zon 11 februari :
Gent – Flanders Expo
Fiets- en Wandelbeurs
(op deze beurs zal ook de dienst voor toerisme van de Algarve aanwezig zijn)
Nederland:
Vrij 2, Zat 3 & Zon 4 maart : Utrecht Jaarbeurs
Fiets- en Wandelbeurs
(op de beurs zal ook de dienst voor toerisme van de Algarve aanwezig zijn)

Als je graag op de hoogte blijft van onze bezigheden of meer foto’s wil bekijken,
volg ons dan op facebook via onderstaande link.
Of zoek ons op Instagram:
https://www.facebook.com/hotelalgarve

www.thepictaram.club/instagram/casabelamoura

op onze Fanpage van Casa Bela Moura op Facebook, kan je ook het filmpje van Vlaanderen Vakantieland over ons herbekijken.
https://www.facebook.com/199970461008/videos/10154288863716009/
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:
Website:

www.casabelamoura.com

Email:

info@casabelamoura.com of info@algarve.be

Telefoon:

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

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

Ook in 2018 bieden wij u:
- 5 Mooie fietsroutes en gratis fietsen tussen citrusbomen en wijngaarden (vanaf nu ook e-bikes te huur via onze partner)
- Prachtige wandelingen; zoals het “pad van de 7 hangende valleien” en de strandwandeling langsheen de duinen en het beschermd
natuurgebied van Salgados met flamingo’s, etc.
- Een heerlijk gevarieerd ontbijt met afwisselende warme gerechten, zoals onze lekkere pannekoekjes
- Het hele seizoen door een verwarmd zwembad met bubbelbad
- Lekker streekgebak bij de koffie/thee in de namiddag (gratis elke dag tussen 16u en 17u30)
- Goeie tips voor de beste streekrestaurantjes, van lokaal en eenvoudig tot creatief en gastronomisch
- Wekelijks - gratis aangeboden - een gezellige proeverij met ALGARVE-wijnen en lokale hapjes, in onze bar
- Leuke autoroutes door het binnenland met de mogelijkheid om lokale wijnmakers te bezoeken
- Gratis snelle WiFi (glasvezel) en prive-parking
… en natuurlijk eindeloze goudgele stranden en vele kleine verscholen baaitjes
Wij verwelkomen u graag in de meest zonnige bestemming van Europa !
(meer dan 300 dagen per jaar een straalblauwe hemel)

In de voorbije jaren, kregen we verschillende positieve reacties via de “on-line” wereld en op social media:
Zo staan we al jaren in de top10 van hotels in de Algarve op Zoover.nl en gaven 87% van onze gasten de score excellent op Tripadvisor.
kregen we – ook voor 2018 - een nieuwe vermelding in de Michelin gids, in de gids Logeren bij Belgen in het Zuiden en in de portugese
toonaangevende gids “Boa Cama, Boa Mesa”.

Persoverzicht en video’s
Artikel in Portugese gids “Boa Cama, Boa Mesa”: http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/faro/casa-bela-moura-20682001
Artikel in My Destination Algarve: http://www.mydestination.com/algarve/accommodation/160673/casa-bela-moura-charming-hotel
Uitgaves van de dienst voor toerisme:
 overzichtsbrochure: 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 portugees)
 Een plan van de Algarve: http://www.visitalgarve.pt/pressroom.file.php?fileID=158&file=mapa-algarve_rta_pt-en-es_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=9EOttGdic00
 https://www.youtube.com/watch?v=2i2rHJuO_S4
Hieronder kan je enkele leuke promotiefilmpjes vinden van de toeristische dienst van de Algarve:
Algarve, Europe’s best kept secret...
https://www.youtube.com/watch?v=cY6OUIZoNGU
https://www.youtube.com/watch?v=J5ccDoiqXYA
https://www.youtube.com/watch?v=QG-n3e0KKLY
https://www.youtube.com/watch?v=BD1BpdIkJkI
https://www.youtube.com/watch?v=VxwIEeA56y0
https://www.youtube.com/watch?v=EGTDTRRkgS4
https://www.youtube.com/watch?v=GccQy5FyNd0
https://www.youtube.com/watch?v=XM2VPjxHDrw
en ook onze gemeente Lagoa heeft een filmpje gemaakt (met engelse tekst, maar wel met hele mooie beelden):
https://www.youtube.com/watch?v=U-BnsgB0bII

