Portugal
Programmavoorstel Da Balaia 4ψ
Da Balaia is schitterend gelegen op een klif in het zuiden van
Portugal. Het Clubdorp en de omgeving bieden vele activiteiten en
excursies, uitstekende golffaciliteiten en enkele
conferentiemogelijkheden.
Dag 1
Na een vlucht van circa drie uur vanuit Nederland, landt u op de
luchthaven van Faro, Portugal. De groep wordt verwelkomd door
een G.O. van het Clubdorp Da Balaia, die de groep meeneemt per
touringcar naar het Clubdorp. Bij aankomst krijgt u een hapje en
een drankje. U checkt in en geniet in het restaurant van de
heerlijke internationale buffetten die onze koks speciaal voor u
bereiden, bij een fantastisch uitzicht over het zwembad en de
oceaan.
Na het diner staat er een avond vol Club Med entertainment op
het programma en later op de avond is de Night Club geopend en
kunnen de voetjes van de vloer. Ook hier zijn de drankjes
inbegrepen!
Dag 2
U begint de dag met een heerlijk ontbijt in het buffetrestaurant.
Deze dag staat in het teken van een activiteit of excursie, die wij
op maat voor u organiseren; shoppen in de stad Albufeira, een
zeiltocht maken met een klipper, hiken in de Algarve of een
bezoek aan de stad Faro.
Afhankelijk van het dagprogramma, komt de groep aan het eind
van de middag terug in het Clubdorp.
De avond begint met een cocktailparty, speciaal voor u
georganiseerd op een van de mooiste locaties van het Clubdorp.
Daarna geniet de groep van een uitgebreid diner in het restaurant
en ook deze avond gaat het feest door tot in de late uurtjes.
Dag 3
Na een lekker ontbijt bieden wij u gedurende deze ochtend een
scala van ontspannende activiteiten aan, zoals tennis,
boogschieten, fitness, golf of volleyball, om de teamspirit te
bevorderen. Ook is het mogelijk te genieten van het strand of een
intensieve brainstorm te houden in één van de zalen.
Na een heerlijke lunch is het helaas weer tijd om de koffers te
pakken en te vertrekken naar de luchthaven.
Vanafprijs per persoon € 600,- voor een all-inclusive verblijf,
transfer en vlucht.

