
ALGARVEKYSTEN i juni 2023

ULF ferie er formidler for Bravo Tours. Bravo Tours er teknisk udbyder. 
Bravo Tours CVR. nr.: 41762019, medlem af rejsegarantifonden nr. 3320 

 

Kåret til Europas
bedste rejseland 

i 2018

Fly Billund/København – Faro  tur/retur
Transport mellem lufthavn og hotel
Ophold på Hotel Auramar Beach resort
Hotelophold med All Inclusive
Deltagelse af ULF Feries frivillige
Danske rejseledere fra Bravo Tours

 INKLUDERET I PRISEN

TILMELDING OG BETALING 

Depositum på 2.500 kr. betales ved tilmelding 
(husk tilmeldingsskema online eller på papir)

Restbeløb ved dobbeltværelse: 8.400 kr. 
Restbeløb ved eneværelse: 11.300 kr. 
Restbeløb betales senest d. 1. marts 2023

Kontonummer til betaling: Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274 
Tekst på overførslen: dit navn/Algarve

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

 

Denne gang går turen til Portugal og til Algarvekysten, som
er kendt for sine hvide sandstrande, smagsfulde
madoplevelser og mange solskinstimer.  
Langs den 205 km lange kyststrækning er der gode
muligheder for at finde små private strande mellem flotte
klippeudspring. Strandene i Algarve blev i 2018 kåret til
Europas bedste strande af World Travel Awards - og man
finder hurtigt ud af hvorfor, når man rejser til Portugal. 

Vi skal bo på Hotel Auramar Beach Resort, som har en helt
fantastisk høj beliggenhed med en vidunderlig udsigt over
kysten og Atlanterhavet. Denne udsigt kan også nydes fra
hotellets pool, som ligeledes ligger højt. Ved lavvande er
det muligt at gå langs stranden ind til den gamle by i
Albufeira på kun cirka 20 minutter. Hotellet har også en
shuttlebus, der kører til og fra hotellet flere gange dagligt,
hvis du foretrækker at tage gåturen i selve byen. 
Der ligger et lille mini-marked ved hotellet.

OBS! Denne tur egner sig ikke for gangbesværede. 

REJSETIDSPUNKTER OG PRISER

Afrejse: 3. juni 2023
Hjemkomst: 10. juni 2023
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:

Tillæg for eneværelse pr uge: 2.900 kr.

10.900,-

Rejsen er med 
All Inclusive


