Casa Bela Moura

Prijslijst 2021

Boutique hotel & wine * * * *

Standaard

Overnachting
Incl. gevarieerd ontbijtbuffet, koffiepauze met huisgebak en seizoensfruit, service en taksen
16/10 – 08/11

02/04 – 04/06
25/09 – 15/10

05/06 – 09/07
21/08 – 24/09

10/07 – 20/08

10% korting
Vanaf 7 nachten

108,00

135,00

162,00

189,00

Standaard
Kamer voor 2 pers.

120,00

150,00

180,00

210,00

Suite / Family room

150,00 (135,00)

187,50 (168,75)

225,00 (202,50)

262,50 (236,25)

90,00 (81,00)

112,50 (101,25)

135,00 (121,50)

157,50 (141,75)

30,00 (27,00)

37,50 (33,75)

45,00 (40,50)

52,50 (47,25)

Prijs in Euro per kamer
Voor 2 personen

25% supplement

Single
25% Korting

Extra bed (3 tot 16 jaar)
1 bed mogelijk in standaardkamer
2 bedden mogelijk in suite / familiekamer

Speciale kortingen & toeslagen
2 Kinderen – in aparte kamer (tot 22 jaar)

25% korting op kamerprijs (= prijs single kamer)

Baby (0 tot 36 maanden) – speciaal babypakket

10,- Euro per nacht

Speciale kamerverzoeken (enkel mogelijk bij verblijf vanaf 7 nachten)

10,- Euro per nacht (bv. garantie op een kamer met bad, gelijkvloers, etc.)

De familie Rijnders en hun team verwelkomen hun gasten in een warme en authentieke sfeer van gastvrijheid, met een
vriendelijke, professionele en bovendien erg persoonlijke service, met aandacht voor de specifieke wensen van elke individuele
gast … een garantie voor een onvergetelijke vakantie.


15 Komfortabele kamers met dubbel of twin-bed en een moderne badkamer (met regendouche of ligbad, haardroger en
kamerjas), satelliet-tv (met nederlandstalige kanalen), mini-bar, kluis, individueel regelbare airco/verwarming, koffie/thee-maker.
Gratis gebruik van: handdoeken voor zwembad en strand, ligstoelen, kussens en parasols
Verwarmd zwembad (72m², zoetwater) & bubbelbad (>26° C het hele jaar door)
Gratis gebruik van fietsen (+ wandel- en fietsroutes, evenals GPS-routes voor de auto) + verhuur van e-bikes
Zuiderse tuin met amandel- en citrusbomen, micro-wijngaard met eigen witte wijn, en lees-terrasjes
Lounge-bar, met cocktails, portugese gins en lokale wijntjes + bibliotheek, dagelijkse krant, “petanque” terrein.
Gratis internet toegang (Wi-Fi in het hele hotel – ook bij het zwembad), gratis gebruik van dvd-speler en films








Gevarieerd ontbijtbuffet – met verse lokale produkten – elke dag tussen 8u en 10u, op het tuinterras. De hele dag door water en vers fruit
Gratis koffie/thee met huisgebak in de namiddag (elke dag tussen 16u en 17u) – 1x per week wijnproeverij & streekprodukten
Omgeving: wandelen en fietsen, golf (7 courses), tennis (500m), paardrijden, watersport & duiken (1 km), wellness: SPA, massages &
thalassotherapy (900m), vogels observeren (5 natuurgebieden), bezoek aan wijndomeinen, heerlijke mediterrane keuken !
Boottochtjes naar de verborgen grotten en de baaitjes van de prachtige Algarve kustlijn, ...

CENTRALE ligging in de Algarve – ideaal om de hele streek te ontdekken


950m naar de dichtsbijzijnde zandstrandjes en de mooie baai van “Senhora da Rocha”
en de start van het wandelpad van de “7 hangende valleien”
250m naar enkele leuke restaurantjes (3-gangen menu vanaf 12,50 € per persoon)
1 km naar het dorpscentrum met promenade en het 8 km lange zandstrand met duinen
48 km van Faro Airport (40 min. rijden) - 15 km naar historisch Silves, Albufeira en Portimão





Extra informatie:
Check-in: 15u-18u / check-out: 8u-10u. (andere tijden mogelijk zonder meerkost, mits voorafgaand overleg – afhankelijk van de bezetting)
geen vaste aankomstdagen, minimumverblijf: 3 overnachtingen, (maximum 28 overnachtingen)
Huurauto aanbevolen (vanaf 20,- euro per dag) – Prive parking (gratis) – Luchthaventransfer mogelijk (€ 70,- per rit met prive-taxi)
Het hotel zal geopend zijn van vrijdag 2 april tot zondag 7 november 2021.
Betalingsvoorwaarden:

25% voorschot bij reservatie // saldo: 6 weken voor aankomst

Annulaties:

> 6 weken voor aankomst: 25%
< 6 weken voor aankomst: 50%

Covid-garantie: kosteloos omboeken mogelijk (reeds betaalde bedrag geldt als krediet voor volgende verblijf), indien 7 dagen (of
minder) voor aankomst, reizen naar de Algarve niet mogelijk is (dwz: reizen naar de Algarve niet toegelaten door de overheid).
Voor meer details over omboeken of terugbetaling: lees onze nieuwsbrief op de website.
Bela Moura - Turismo Rural, Lda. – NIF: PT 506 273 610 - Soc. por quotas – C.R.C. de Lagoa N° 01683 – Licence: RNET 719.

Estrada de Porches - Alporchinhos
P-8400-450 Porches (ALGARVE)

www.casabelamoura.com
e-mail: info@casabelamoura.com

(Christophe)Tel 1: (00351) 918 031 800
(Ivo)Tel 2: (00351) 918 031 802

