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3-daagse Groepsreis Alicante - Een mooie manier om dit stukje
Spanje te ontdekken

Verrassend Alicante - Strand, zee & zon en een bruisend uitgaansleven in authent
Zoekt u een originele bestemming met een zomers klimaat? Een gevarieerd aanbod van diverse activiteiten, zon, zee, strand en een bruisend
uitgaansleven?
Alicante is een de ideale bestemming voor een “weekendje weg”, die steeds populairder wordt voor zowel het jongere als het iets oudere
publiek. De authentieke Spaanse stad aan de zee heeft een bruisende en levendige kant met dank aan het gezellige uitgaansleven, de velen
barretjes, clubs & restaurants en vele activiteitenmogelijkheden. Een quadtour door het Spaanse gebergte, een gezellige wijnproeverij en
overheerlijke tapas of een citytour met de Segway door de historische stad. Maar ook de rustige kant van Alicante is zeer aantrekkelijk omdat
er volop genoten kan worden van de prachtige natuur, waaronder de berglandschappen en de mooie stranden. Daarbij maken de prachtige
historische gebouwen, waaronder het bekende kasteel Santa Barbara, het ook voor de cultuurfanaten onder ons een zeer interessante
bestemming.
Alicante is een veelzijdige stad met een heerlijk klimaat en bovenal is het een Spaanse stad waar je nog echt het authentieke Spanje kunt
beleven. Het is geen enorme internationale stad zoals Barcelona of Madrid maar een echte bruisende, authentieke Spaanse stad waar je nog
volledig kunt worden ondergedompeld in de Spaanse cultuur en het echte Spaanse leven!

Voorbeeldprogramma (in overleg aan te passen) Dag 1
Aan het begin van de middag zullen wij bij de luchthaven van Alicante klaarstaan om u te verwelkomen en vervolgens naar het centrum van
Alicante te brengen, waar uw hotel gelegen is. Vervolgens is er tijd om in te checken in het hotel, te lunchen en eventueel een duik te nemen
in de vlakbij gelegen zee. In de loop van de middag starten we met de eerste activiteit waarbij de kennismaking met de stad Alicante centraal
zal staan. Middels de City Segway + BikeTour zullen we alle high lights van Alicante gaan verkennen, waaronder de bekende boulevard, La
Explanada, en het strand van Alicante, het kasteel Santa Barbara, de haven en de populaire wijk "El Barrio". De tour langs de kustlijn zal per ebike gedaan worden en de bezienswaardigheden in het oude centrum van Alicante zullen per Segway zijn.
Als de avond is aangebroken is het tijd om kennis te gaan maken met het Spaanse keuken en de typische tapas gerechten die Alicante te
bieden heeft. Op deze eerste avond zal er een Spaanse Tapas Tour gehouden worden waarbij er in een drietal restaurants verschillende
tapas gerechten geproefd kunnen worden onder het genot van een goed glas wijn of een biertje. Na de tapas tour is iedereen vrij om de
barretjes en clubs van Alicante te ontdekken of een drankje te doen op één van de vele gezellige terrasjes!

Dag 2 (deel 1)
Na het goed verzorgde ontbijt zullen we met de bus richting het noorden gaan rijden, richting Calpe en Altea, waar onze activiteit voor deze
ochtend plaats zal vinden. De omgeving van Calpe en Altea die bekend staat om zijn prachtige natuur en routes door de bergen. Het startput
van de activiteit is in Benidorm, waar een aantal stoere quads op ons zullen staan wachten.
Middels deze quads zullen we in de richting van Sierra Helada gaan waar we een rondleiding over de hellingen van de bergen maken, over
onverharde wegen en een klein circuit. Tevens bestaat een deel van de route bestaat uit het beklimmen van het Benidorm Cross, een prachtig
uitkijkpunt aan het einde van de Sierra Helada zelf. Hier nemen we een korte pauze om foto's te maken en het prachtige uitzicht te bekijken.
Na deze tocht door de bergen zal de bus ons weer terug gaan brengen naar het centrum van Alicante. Het is namelijk tijd om te lunchen en
dat gaan we vandaag op typisch Spaanse wijze doen! Dit houdt in dat we in één van de meest bekende paella en vis restaurants van Alicante
een uitgebreid 3-gangen menu geserveerd zullen krijgen met als hoofdgerecht uiteraard een heerlijke vers bereide paella. Paella (in Alicante
ook wel "Arroz' genoemd) is een gerecht dat door de Spanjaarden enkel gegeten wordt tijdens "la comida" (late lunch), wat ongeveer
plaatsvindt tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
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Na afloop van deze uitgebreide maaltijd zal er ook voor jullie, net zoals voor vele Spanjaarden, tijd zijn voor een siësta zodat we weer volledig
opgeladen zijn voor het middag/avond programma!

Dag 2 (deel 2)
Naast de overheerlijke paella, de mooie stranden en het prachtige kasteel heeft Alicante nog een belangrijke trekpleister voor velen, namelijk
de zogehete "Tardeo". Elke zaterdagmiddag rond het middaguur verzamelen niet alleen "Alicantinos" maar ook mensen uit omliggende
streken zich in het centrum van Alicante. Voor sommige mensen betekent "Tardeo" lekker op het terras zitten met een biertje en tapas en voor
anderen betekent Tardeo helemaal uit je dak gaan in de leukste clubs van Alicante!
Wat Tardeo dus eigenlijk inhoudt is dat het uitgaansleven in Alicante op zaterdag al rond het middaguur start! Alle barretjes en zelfs de grotere
clubs gaan 's-middags al open zodat er niet gewacht hoeft te worden tot middernacht om een feestje te bouwen. Het is dan ook zeker een
bijzondere beleving om op zaterdag in de middag en vroege avond al heerlijk te kunnen dansen op onder andere de Spaanse Reggeaton
muziek in de populaire clubs en bars van Alicante.
Tardeo is er voor jong en oud en voor iedereen is er dan ook wel iets gezelligs te vinden. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat er in een
van de clubs een mooie tafel met drankjes voor jullie klaarstaat zodat jullie de Tardeo van Alicante op een fantastische manier kunnen
inluiden!

Dag 3
Net als zaterdagochtend zal ook deze ochtend het ontbijtbuffet voor iedereen klaarstaan bij het hotel. Er kan dan alle tijd worden genomen om
rustig te ontbijten en na te praten over de belevenissen van de dag ervoor. De ochtend kan verder naar eigen invulling worden ingevuld. Er
kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een rustige strandwandeling of een potje beachvolleybal op het strand. Graag willen we gezamenlijk
deze gezellige reis afsluiten met een picknick op het strand. Op deze manier kan iedereen, onder het genot van een broodje en een drankje,
nog even genieten van de prachtige stranden en de zee voordat we weer met de bus naar de luchthaven worden gebracht.
* Optioneel zou er voor de zondagochtend ook een wateractiviteit geboekt kunnen worden zoals bijvoorbeeld een kayak- of paddle sup
activiteit.

Bij deze reis naar Alicante is inbegrepen
Voorbereiding en organisatie
Reisbegeleiding ter plaatse
Transfers (van en naar luchthaven, hotel en activiteiten)
2 x Overnachtingen in een 3-sterren Hotel, op basis van een 2-persoonskamer
2 x Ontbijtbuffet
1 x Diner (Tapas Tour)
1 x Uitgebreide 3-gangen lunch / diner
Picknick op het strand
Segway en/of Bike City Tour dag 1
Tapas Tour dag 1
Quad Excursie
Paella experience
Tardeo uitgaans experience - VIP tafel in een bekende club!

Prijs vanaf €399,- p.p. exclusief btw, gebaseerd op minimaal 20 personen
Niet bij de prijs inbegrepen:
•Vlucht, Nederland-Alicante vv ca €100,- tot 200,- per persoon
•Toeristenbelasting á €3,- p.p. per nacht
•Drankjes op basis van nacalculatie
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Optioneel
1-Persoonskamer - €59,- Toeslag
Annuleringsverzekering (Europeesche)
Reisverzekering (Europeesche)
Paddle Sup of Kayak activiteit voor zondagochtend – Meerprijs € 29,- pp
Overige activiteiten mogelijkheden op aanvraag, bijv; wijnproeverij, cocktailworkshop, canyoing, bergwandeling, yoga workshop,
beachgames, zeezeilen, etc

De prijs van dit groepsuitje naar Alicante is geldig tot en met 31 december 2023.
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