
 

8 dagen 30 okt. 7 nov.
13 nov. 
t/m 20 nov.

27 nov.
4 dec. 
t/m 11 dec.

18 dec. 
t/m 25 dec.

1 jan. 8 jan.
15 jan. 
t/m 26 feb.

5 mrt. 
t/m 12 mrt.

19 mrt. 
t/m 26 mrt

2 kamer 2 pers € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 590 € 435 € 435 € 470 € 460 € 455
1 pers € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 745 € 560 € 560 € 554 € 620 € 620

3 kamer 2 pers € 455 € 455 € 455 € 455 € 455 € 650 € 455 € 455 € 500 € 495 € 490
3 pers € 410 € 410 € 410 € 410 € 410 € 580 € 410 € 410 € 440 € 435 € 430
4 pers € 385 € 385 € 385 € 385 € 385 € 525 € 385 € 385 € 410 € 405 € 400

15 dagen 30 okt. 7 nov.
13 nov. 
t/m 20 nov.

27 nov.
4 dec. 
t/m 11 dec.

18 dec. 
t/m 25 dec.

1 jan. 8 jan.
15 jan. 
t/m 26 feb.

5 mrt. 
t/m 12 mrt.

19 mrt. 
t/m 26 mrt

2 kamer 2 pers € 575 € 575 € 575 € 550 € 550 € 730 € 585 € 610 € 640 € 620 € 612
1 pers € 835 € 835 € 835 € 835 € 835 € 1095 € 865 € 915 € 960 € 935 € 935

3 kamer 2 pers € 630 € 630 € 630 € 605 € 630 € 845 € 605 € 635 € 690 € 670 € 665
3 pers € 530 € 530 € 530 € 505 € 540 € 695 € 505 € 525 € 575 € 555 € 550
4 pers € 480 € 480 € 480 € 455 € 485 € 525 € 455 € 475 € 515 € 495 € 490

Prijzen zijn per persoon en inclusief vlucht Amsterdam - Alicante v.v., luchthavenbelasting, handbagage (1 stuks à max. 10 kg) en transfer 
in Spanje. Vertrek vanaf Rotterdam of Eindhoven € 10,- toeslag. Exclusief SGR-bijdrage, boekingskosten, ruimbagage, stoelreservering 
en andere aanvullende diensten. Prijs 0 - 2 jaar € 50,- p.p. Kinderen 2 - 16 jaar tellen mee in de bezetting. Geen speciale kinderkortingen.

Prijzen vliegreizen | tot 7 weken

WINTER 2021 / 2022

22 dagen 30 okt. 7 nov.
13 nov. 
t/m 20 nov.

27 nov.
4 dec. 
t/m 11 dec.

18 dec. 
t/m 25 dec.

1 jan. 8 jan.
15 jan. 
t/m 26 feb.

5 mrt. 
t/m 12 mrt.

19 mrt. 
t/m 26 mrt

2 kamer 2 pers € 690 € 690 € 690 € 665 € 705 € 770 € 715 € 760 € 790 € 765 € 740
1 pers € 1050 € 1050 € 1025 € 1025 € 1100 € 1200 € 1115 € 1165 € 1255 € 1170 € 1170

3 kamer 2 pers € 775 € 775 € 775 € 750 € 840 € 890 € 785 € 815 € 870 € 855 € 840
3 pers € 630 € 630 € 630 € 620 € 670 € 715 € 625 € 645 € 680 € 670 € 660
4 pers € 555 € 555 € 555 € 530 € 560 € 630 € 545 € 560 € 605 € 585 € 575

29 dagen 30 okt. 7 nov.
13 nov. 
t/m 20 nov.

27 nov.
4 dec. 
t/m 11 dec.

18 dec. 
t/m 25 dec.

1 jan. 8 jan.
15 jan. 
t/m 26 feb.

5 mrt. 
t/m 12 mrt.

19 mrt. 
t/m 26 mrt

2 kamer 2 pers € 810 € 810 € 760 € 820 € 855 € 920 € 865 € 890 € 940 € 910 € 885
1 pers € 1285 € 1285 € 1235 € 1350 € 1420 € 1490 € 1440 € 1490 € 1540 € 1485 € 1485

3 kamer 2 pers € 975 € 975 € 875 € 930 € 960 € 1035 € 960 € 995 € 1050 € 1030 € 1020
3 pers € 745 € 745 € 675 € 750 € 770 € 795 € 745 € 765 € 810 € 795 € 785
4 pers € 640 € 640 € 580 € 645 € 660 € 685 € 635 € 650 € 690 € 675 € 665

36 dagen 30 okt. 7 nov.
13 nov. 
t/m 20 nov.

27 nov.
4 dec. 
t/m 11 dec.

18 dec. 
t/m 25 dec.

1 jan. 8 jan.
15 jan. 
t/m 26 feb.

5 mrt. 
t/m 12 mrt.

19 mrt. 
t/m 26 mrt

2 kamer 2 pers € 930 € 930 € 895 € 970 € 975 € 1040 € 990 € 1015 € 1075 € 1045 € 1030
1 pers € 1525 € 1525 € 1540 € 1650 € 1670 € 1740 € 1740 € 1790 € 1840 € 1770 € 1770

3 kamer 2 pers € 1045 € 1045 € 1025 € 1185 € 1185 € 1215 € 1115 € 1145 € 1205 € 1195 € 1180
3 pers € 800 € 800 € 810 € 915 € 915 € 915 € 860 € 860 € 930 € 915 € 900
4 pers € 680 € 680 € 690 € 785 € 785 € 785 € 720 € 735 € 780 € 765 € 750

43 dagen 30 okt. 7 nov.
13 nov. 
t/m 20 nov.

27 nov.
4 dec. 
t/m 11 dec.

18 dec. 
t/m 25 dec.

1 jan. 8 jan.
15 jan. 
t/m 26 feb.

5 mrt. 
t/m 12 mrt.

19 mrt. 
t/m 26 mrt

2 kamer 2 pers € 1050 € 1050 € 1095 € 1120 € 1130 € 1215 € 1165 € 1180 € 1240 € 1165 € 1165
1 pers € 1765 € 1765 € 1850 € 1905 € 1940 € 2045 € 2045 € 2090 € 2110 € 2030 € 2030

3 kamer 2 pers € 1190 € 1190 € 1290 € 1305 € 1320 € 1395 € 1295 € 1325 € 1370 € 1370 € 1370
3 pers € 925 € 925 € 955 € 1015 € 1015 € 1040 € 980 € 1005 € 1045 € 1025 € 1025
4 pers € 775 € 775 € 795 € 835 € 840 € 865 € 815 € 830 € 870 € 855 € 845

50 dagen 30 okt. 7 nov.
13 nov. 
t/m 20 nov.

27 nov.
4 dec. 
t/m 11 dec.

18 dec. 
t/m 25 dec.

1 jan. 8 jan.
15 jan. 
t/m 26 feb.

5 mrt. 
t/m 12 mrt.

19 mrt. 
t/m 26 mrt

2 kamer 2 pers € 1170 € 1200 € 1230 € 1245 € 1295 € 1340 € 1315 € 1340 € 1380 € 1350 € 1350
1 pers € 2000 € 2065 € 2130 € 2155 € 2240 € 2395 € 2345 € 2395 € 2420 € 2395 € 2435

3 kamer 2 pers € 1340 € 1370 € 1450 € 1485 € 1505 € 1570 € 1470 € 1505 € 1560 € 1560 € 1615
3 pers € 1020 € 1040 € 1090 € 1090 € 1120 € 1150 € 1100 € 1120 € 1170 € 1170 € 1185
4 pers € 850 € 865 € 905 € 905 € 925 € 955 € 905 € 920 € 960 € 960 € 975



Transavia 

Voor vluchten van en naar Nederland werken wij samen met Transavia. U kunt voor de vluchten kiezen 
voor vertrek vanuit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De prijzen zijn standaard met vertrek vanaf 
Amsterdam Schiphol. Wilt u vliegen vanaf Rotterdam of Eindhoven, dan betaald u een regiotoeslag 
van € 10,- p.p.   

U vliegt vanuit Nederland naar Alicante. De vliegtijd bedraagt circa 2,5 uur. Bij uw reisbescheiden 
ontvangt u de vluchttijden en nadere gegevens die van belang zijn voor de reis. Bij aankomst op de 
luchthaven van Alicante wordt u opgewacht door onze hostess, die u nader zal informeren over de 
transfer naar Siroco-Gemelos 22. De transfer naar onze accommodatie duurt ongeveer 40 minuten.  

Bagage 

De prijzen van onze vliegreizen zijn exclusief ruimbagage en eventuele extra’s die u wilt bijboeken. U 
mag gratis één stuk handbagage (55x35x25 cm) en een kleine handtas of laptoptas (40x30x20 cm) 
meenemen aan boord. Neemt u speciale bagage mee, zoals bijv. golf- of duikuitrusting, rolstoel of 
rollator, geeft u het dan direct bij boeking door.  

Begeleiding op de luchthaven 

Mocht u begeleiding op de luchthaven nodig hebben in verband met beperkte mobiliteit, dan kunnen 
wij via Transavia begeleiding voor u regelen. Wilt u hiervan gebruik maken, informeert u dan naar de 
mogelijkheden en eventueel bijkomende kosten.   

Vliegen met kinderen 

Vliegt u met één of meerdere kinderen, dan geldt dat kinderen vanaf 2 jaar een eigen stoel in het 
vliegtuig nodig hebben. Het tarief is gelijk aan het tarief van volwassenen. Reist u met een baby (0-2 
jaar), dan wordt geen aparte stoel geboekt. Tijdens de vlucht houdt u de baby op schoot. Houdt u er 
rekening mee dat alle kinderen, dus ook baby’s, een eigen paspoort/ID-kaart nodig hebben.  

Telefonisch te boeken bij Boekingskantoor Siroco Nederland: 0182 - 399 399
Online te boeking via onze website: www.siroco-gemelos22.com/nl , of per mail: info@siroco.nl 

Prijzen vliegreizen | tot 7 weken

WINTER 2021 / 2022
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