Casa Bela Moura

Prijslijst 2022

Boutique hotel & wine * * * *

Overnachting Prijs in Euro per kamer voor 2 personen
Incl. gevarieerd ontbijtbuffet, vieruurtje met huisgebak en seizoensfruit, service en taksen
22/03 – 01/04
15/10 – 12/11

02/04 – 03/06
24/09 – 14/10

04/06 – 08/07
27/08 – 23/09

09/07 – 26/08

115,20

144,00

172,80

201,60

Standaard
Kamer voor 2 pers.

128

160

192

224

Suite / Familiekamer

160 (144)

200 (180)

240 (216)

280 (252)

96 (86,40)

120 (108)

144 (129,60)

168 (151,20)

32 (28,80)

40 (36)

48 (43,20)

56 (50,40)

2022

-10% korting
vanaf 7nachten

25% supplement

Single - 25% korting
of kamer voor 2 kinderen tot 22j.

Extra bed (3 tot 18 jaar)
1 bed in kamer // 2 bedden in suite / familiekamer

Baby (0 tot 36 maanden) – speciaal babypakket (bedje, badje, etc.)

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, kitchenette, etc.)

De familie Rijnders en hun team verwelkomen hun gasten in een warme sfeer van gastvrijheid, met een vriendelijke, professionele en erg
persoonlijke service, met aandacht voor de 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, 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° tot 30° C het hele jaar door)
Gratis gebruik van fietsen (+ wandel- en fietsroutes, evenals routes voor de auto) + e-bikes
Zuiderse tuin met amandel- en citrusbomen, micro-wijngaard met eigen witte wijndruiven, en “petanque” terrein
Lounge-bar, met cocktails, portugese gins en lokale wijntjes + gezellige haard, bibliotheek, lees-terrasjes
Gratis internet toegang (snelle Wi-Fi verbinding in het hele hotel – ook bij het zwembad)

Gevarieerd ontbijtbuffet – met verse lokale produkten – elke dag tussen 8u en 10u, op het tuinterras. 1x per week wijnproeverij & tapas
Gratis gebak in de namiddag (elke dag tussen 16u en 17u) - De hele dag door water en vers fruit verkrijgbaar – 1x per week live-muziek
Omgeving: wandel het pad van de “7 hangende valleien”, fietsen, vogels observeren (5 natuurgebieden), watersport & duiken, tennis,
paardrijden, golf (7 courses), wellness: SPA & massages, 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 het wandelpad van de “7 hangende valleien”
250m naar enkele leuke restaurantjes (3-gangen menu vanaf 15,- € per persoon)
1 km naar het dorpscentrum met promenade en het 8 km lange zandstrand met duinen & natuurgebied
48 km van Faro Airport (40 min. rijden) - 15 km naar historisch Silves, Albufeira en Portimão

Extra informatie: Check-in: 15u-20u / check-out: 8u-11u. – geen vaste aankomstdagen, minimumverblijf: 3 nachten
Huurauto vanaf 25,- euro per dag (vraag ons een offerte) – Gratis parking – Luchthaventransfer mogelijk (€ 70,- per rit met prive-taxi)
Het hotel zal geopend zijn vanaf 22 maart tot 12 november 2022
Betalingsvoorwaarden:

25% voorschot bij reservatie // saldo: 4 weken voor aankomst

Annulaties:

> 4 weken voor aankomst: 25% annulatiekost (of kosteloos omboeken)
< 4 weken voor aankomst: 50% annulatiekost (of omboeken aan 25% kost)

Covid-garantie voor 2022: kosteloos omboeken steeds mogelijk tot 4 weken voor aankomst – max 12 maanden vooruit.

Prijsvoorbeeld 7 nachten /
totaalprijs

22/03 – 01/04
15/10 – 12/11

02/04 – 03/06
24/09 – 14/10

04/06 – 08/07
27/08 – 23/09

09/07 – 26/08

Kamer voor 2 volwassenen

806,40

1.008,-

1.209,60

1.411,20

Suite voor 2 volwassenen

1.008,-

1.260,-

1.512,-

1.764,-

Kamer voor 2 volw + 1 kind
Gezin met 2 kinderen
(Familiekamer of 2 kamers)

1.008,-

1.260,-

1.512,-

1.764,-

1.411,20

1.764,-

2.116,80

2.469,60

Bela Moura - Turismo Rural, Lda. – NIF: PT 506 273 610 - Soc. por quotas, cap. Social 75.000 € – C.R.C. de Lagoa N° 01683 – 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

