
29 september till 6 oktober

   



Vårt boende under resan:  

                  

Serenity by Sea Club **** 

  

  

Fräscha lägenheter med 

modern inredning. 

Enrumslägenheter med 

kombinerat sov- och 

vardagsrum mot 

omgivningarna. 

 

I lägenheterna: 

• Luftkonditionering juni-

september 

• Balkong eller terrass 

• Enkelsängar 

• Kassafack 

• Pentry 

• Enkel köksutrustning 

• Kylskåp 

• Brödrost 

• Vattenkokare 

• Kaffemaskin 

• Matplats 

• Hårtork 

• Tofflor 

• Badrock 

• Dusch 

• Wc 

Serenity by Sea Club är en separat del av familjehotellet Sea Club, och anpassat för en 

vuxen publik. Här är atmosfären avslappnad och gäster på Serenity by Sea Club har 

tillgång ett eget poolområde med solstolar, och en loungebar. Från hotellet har 

du Alcudias långa sandstrand samt Avenida Pedro Mas y Reus med restauranger, barer 

och butiker inom räckhåll.  

Fakta & Faciliteter: 

Pool ja 

Barnpool nej 

Hiss nej 

Bar ja 

Poolbar nej 

Restaurang ja 

Minimarket nej 

Städdagar/vecka 6 

Närmaste centrum 500 m 

Huvudcentrum 2 km 

Närmaste strand 750m 

Vattenrutschbana nej 

WiFi på hela hotellet ingår 

WiFi i rummet/lägenheten 

ingår 

 

 

 

Rummen 

 

Fräscha lägenheter med 

modern inredning. 

Enrumslägenheter med 

kombinerat sov- och 

vardagsrum mot 

omgivningarna. 

 

I lägenheterna: 

• Luftkonditionering juni-

september, beroende 

på 

utomhustemperatur 

• Balkong eller terrass 

• Enkelsängar 

• Kassafack 

• Pentry 

• Enkel köksutrustning 

• Kylskåp 

• Mikrovågsugn 

• Brödrost 

• Vattenkokare 

• Kaffemaskin 

• Hårtork 

• Tofflor 

• Badrock 

• Dusch 

• Wc 

 

 

https://www.ving.se/spanien/alcudia


Hej!  

Nu gör vi det igen” MÅ BRA RESA ” och den här gången bär det av till Mallorca & 

Alcudia med gruppen 55 +   

Det finns egentligen tre olika Alcudia. Dels den ursprungliga gamla 

landsortsstaden som ligger några kilometer inåt landet, där det finns en charmig 

lokal marknad och trevliga restauranger runt stadens torg. Sedan är det 

hamnstaden Puerto de Alcudia med sina restauranger, affärer, 

caféer och barer. Och så, förstås, Playa de Alcudia där vårat 

hotell är beläget, badparadiset vid den fantastiska 

sandstranden, där du kan koppla av, bygga sandslott och ha 

en riktig drömsemester. 

Med på resan finns vår gympaledare Gunilla Johansson      

Lördag 29/9.  

   Vi flyger direkt från Luleå till Mallorca kl. 17,00 (flygtid ca 4.5 

timmar) 

   Väl framme möter en Ving guide upp vid ankomsthallen. 

Busstransfer ca 1 timme till vårat Hotel Serenity by Sea Club som 

är ett trivsamt All Inclusive-hotell med utmärkt läge vid såväl 

strandpromenaden som det kristallklara havet.  

Under dagarna kommer Gunilla att köra skön gymnastik med 

oss, bland annat gympa, vattengympa och yoga. 

På kvällarna samlas vi för gemensamma middagar och där 

efter lite olika roliga aktiviteter. 

Måltider. 

Frukost, lunch och middag serveras på Sea Club. Där finns en 

bufférestaurang, och i de tre poolbarerna kan du beställa 

enklare rätter och snacks. Från hotellet till Sea Clubs 

bufférestaurang är det ca 400 meter.  

All Inclusive innebär att mat och dryck ingår. På avresedagen 

gäller All Inclusive fram till kl. 12.00.  

 

På detta hotell ingår: 

• Frukost kl. 07.30-10.30, lunch kl. 12.30-14.00 och middag 

kl. 18.30-21.00. Måltiderna serveras på Sea Club. Under 

maj till september kan du även välja att äta din frukost 

på restaurang Seabreeze. 

• Till lunch och middag ingår vatten, läsk samt lokalt öl 

och vin 

• Vatten, läsk, kaffe, te samt lokala alkoholdrycker i baren 

Serenity Bar kl. 10.00-16.00. På Sea Club serveras dryck i 

hotellets bar och i de tre poolbarerna. Baren är öppen 

ca kl. 07.00-23.30 och poolbarerna ca kl. 10.00-18.00 

• Smörgåsar, hamburgare, korv, sallader, glass, pasta och 

pizza kl. 10.00-16.00 i restaurangen Seabreeze under 

maj-september. Snacks serveras även i Sea Clubs tre 

poolbarer kl. 11.00-17.00 

Hotellet kan ibland utan förvarning ändra på innehåll och tider i All Inclusive. Aktuella tider för 

restauranger och barer meddelas vid ankomst till hotellet. 

Avresa 29 september 2018 

Obs!! begränsat antal platser & 

rumstyper Obs! 

Pris: 10 440 kr del i  

1-rumslägenhet med 

balkong/terrass mot omgivningarna 

sista anmälningsdag 1 aug 

Enkelrumstillägg: 3200 sek 

Turistskatt ingår ej i resans pris, utan 

erläggs av varje resenär direkt till 

hotellet. Se nästa sida för mer 

information. 

Tillval; 

2-rumslägenhet med 

balkong/terrass mot pool: 510 kr 

per person 

Avbeställningsskydd: 249 kr 

Reseförsäkring: 288 kr 

 

Allt detta ingår i priset:  

Flyg Luleå-Mallorca t/r, del i 

dubbelrum inkl. all inclusive, transfer 

flygplats-hotell t/r, & Flygmat 

Anmälningsavgiften 2000.-/person 

erlägges inom 10 dagar. 

Slutbetalning 45 dagar innan 

avresa. 

Kostnader vid eventuell avbokning: 

Tidigare än 45 dagar före 

avresedatum: 2000 kr per person. 

45-0 dagar före avresa: 100% av 

resans pris. 

Vi reserverar oss för ev. 

skattehöjningar och bränsletillägg 

som vi inte kan påverka efter den 

17/10-2017. Vi reserverar oss för 

eventuella händelser som kan 

komma att påverka resan och som 

står utanför vår kontroll.  

Teknisk Arrangör: Ving 

 

 



 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

  

RESAN BOKAR DU GENOM 

 

Vi finns på Smedjegatan 13 i Luleå 0920-23 23 50/85 www.vialulea.se 

 

Skatter och avgifter 

Myndigheterna på Balearerna tar ut en skatt på hotellövernattningar. Skatten varierar med officiell hotellkategori 

och vistelsens längd, och ska betalas direkt till hotellet vid incheckning, antingen kontant eller med kort.  

Följande skattesatser gäller per person och natt för alla boende äldre än 16 år under de första åtta nätterna:  

 

Hotell/lägenhet med officiell kategori 4+ och 5 stjärnor: 4,40 Euro 

 

Observera att Vings klassificering av hotell kan skilja sig från den officiella klassificeringen av hotellet, som är den 

som utgör grunden för skattens storlek. 

Denna skatt ingår inte i resans pris utan erläggs av varje resenär direkt till hotellet. 

 

 


