
Lanzarote · Spanien

Uden 
tvivl den 

hyggeligste af 
De Kanariske 

Øer

Lanzarote er en af de skønne kanariske øer, som byder 
på masser af solskinsdage. Gennemsnitstemperaturen 
ligger på over 20 grader året rundt. På Lanzarote har 
man mulighed for at nyde de skønne sandstrande og 
det specielle vulkanlandskab.
Vi skal bo på THB Flora, der er et nyrenoveret lejlig-
hedshotel. Det er uden elevator, men til gengæld er 
der kun 4 etager. Hotellet er delt i to dele med et pool-
område ved hver del, fra den ene pool kan man nyde 
den smukke udsigt over Atlanterhavet. Der er forskelli-
ge former for underholdning om dagen og aftenshows 
et par gange i ugen.
Hotellet ligger tæt på Puerto del Carmens hyggelige, 
gamle bydel og havn. Byen har øens længste sand-
strand, en skøn strandpromenade og en række af 
restauranter, barer og butikker.

Rejsetidspunkt og priser
1 uge
Afrejse:  24. januar 2020
Hjemkomst:  31. januar 2020 

Pris pr. person v/2 personer 
i delt lejlighed kr.  9.995

Prisen inkluderer
• Fly Kastrup/Billund – Lanzarote t/r 
•	 Bagage	ombord	på	flyet
• Transport mellem lufthavn og hotel t/r
• Ophold med All Inclusive på lejlighedshotel THB Flora
• Deltagelse af ULF Feries frivillige
• Danske rejseledere fra Bravo Tours

Mulige tilkøb:
Tillæg for eneværelse: 1.400 kr.
Bemærk: Begrænsede antal værelser til denne pris

Tilmelding og betaling 
Depositum på 2.500 kr. betales ved tilmelding 
(indsend skema)

Restbeløb ved dobbeltværelse: 7.495 kr. 
betales senest den 24. oktober 2019

Restbeløb ved eneværelse: 8.895 kr. 
betales senest den 24. oktober 2019

Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274
Tekst: navn/Lanzarote

Husk: du skal have en rejseforsikring når du rejser 
med ULF Ferie.

ULF Ferie er formidler for Bravo Tours. Bravo Tours er teknisk udbyder. 
Bravo Tours CVR. nr.: 21148180, medlem af rejsegarantifonden nr. 1242

Ny pris på eneværelse 
fra 1. november 2019
1.800,- kr.

Ann
Gul seddel


