
Prijzen lang verblijf eigen vervoer | verblijf 4 tot 7 weken

4 weken 29 okt.
t/m 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov. 3 dec.

t/m 10 dec.
17 dec.
t/m 24 dec. 31 dec. 7 jan. 14 jan.

t/m 4 feb.
11 feb.
t/m 18 feb. 25 feb. 4 mrt.

t/m 11 mrt.
17 mrt.
t/m 24 mrt.

2 kamer € 1110 € 1110 € 1110 € 1205 € 1310 € 1330 € 1295 € 1360 € 1420 € 1395 € 1350 € 1325 € 1325

3 kamer € 1415 € 1415 € 1415 € 1560 € 1700 € 1675 € 1550 € 1620 €1700 € 1700 € 1700 € 1700 € 1700

5 weken 29 okt.
t/m 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov. 3 dec.

t/m 10 dec.
17 dec.
t/m 24 dec. 31 dec. 7 jan. 14 jan.

t/m 4 feb.
11 feb.
t/m 18 feb. 25 feb. 4 mrt.

t/m 11 mrt.
17 mrt.
t/m 24 mrt.

2 kamer € 1390 € 1390 € 1480 € 1575 € 1600 € 1685 € 1655 € 1715 € 1775 € 1730 € 1685 € 1660 € 1695

3 kamer € 1770 € 1770 € 1910 € 2055 € 2055 € 2115 € 1975 € 2045 € 2125 € 2125 € 2125 € 2125 €2125

6 weken 29 okt.
t/m 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov. 3 dec.

t/m 10 dec.
17 dec.
t/m 24 dec. 31 dec. 7 jan. 14 jan.

t/m 4 feb.
11 feb.
t/m 18 feb. 25 feb. 4 mrt.

t/m 11 mrt.
17 mrt.
t/m 24 mrt.

2 kamer € 1665 € 1760 € 1855 € 1870 € 1925 € 2035 € 2010 € 2070 € 2130 € 2055 € 2015 € 1990 € 2095

3 kamer € 2125 € 2265 € 2410 € 2410 € 2450 € 2540 € 2400 € 2470 € 2550 € 2550 € 2550 € 2550 € 2595

7 weken 29 okt.
t/m 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov. 3 dec.

t/m 10 dec.
17 dec.
t/m 24 dec. 31 dec. 7 jan. 14 jan.

t/m 4 feb.
11 feb.
t/m 18 feb. 25 feb. 4 mrt.

t/m 11 mrt.
17 mrt.
t/m 24 mrt.

2 kamer t € 1945. € 2130 € 2225 € 2160 € 2250 € 2395 € 2375 € 2425 € 2485 € 2380 € 2350 € 2325 € 2475

3 kamer € 2595 € 2760 € 2760 € 2755 € 2895 € 2965 € 2825 € 2895 € 2975 € 2975 € 2975 € 2975 € 3065

26 nov.
t/m 10 dec.

17 dec.
t/m 24 dec.

31 dec.
t/m 7 jan.

14 jan.
t/m 25 feb.

4 mrt.
t/m 22 apr.

29 apr.
t/m 6 mei

2 kamer € 265 € 355 € 280 € 340 € 315 € 370

3 kamer € 340 € 470 € 340 € 400 € 400 € 465

Prijzen verlengingsweken vanaf 7 weken

Lang verblijf eigen vervoer uitsluitend telefonisch te boeken bij Boekingskantoor Siroco Nederland: 0182 - 399 399
Meer informatie op: www.siroco-gemelos22.com/nl  of via e-mail: info@siroco.nl

Prijzen in € per appartement (onder voorbehoud van wijzigingen). 
Exclusief boekingskosten (€ 10,- per boeking) en SGR-bijdrage (€ 15,- per boeking). 
Essenties: € 50,- p/app.
Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op aankomst & vertrek op zaterdag. Indien u op een andere dag van de week aankomt, kan de prijs afwijken.

OVERWINTEREN 2022-2023 Publicatiedatum: Juni 2022



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

OVERWINTEREN 2022-2023 Publicatiedatum: Juni 2022

Verblijf korter dan 4 weken
Wilt u graag met eigen vervoer naar Benidorm komen, maar op zoek zijn naar een reis van minder dan 4 weken. Bekijkt u dan de mogelijkheden en prijzen 
op onze website. Via de zoek & boek op onze website kunt u eenvoudig zien welke appartementen vrij zijn en wat de kosten van uw verblijf zullen zijn. 
TIP: regelt u zelf vluchten, dan bent u bij het boeken van alleen het appartement niet gebonden aan vaste aankomst- en vertrekdagen. Tevens kunt u zelf 
bepalen met welke luchtvaartmaatschappij u vliegt en vanaf welke luchthaven. Woont u in de grensstreek? Bekijkt u dan ook zeker de mogelijkheden vanaf 
bijvoorbeeld Brussel, Weeze of Düsseldorf.   

Compleet pakket met veel inclusief
Bij de prijs van onze appartementen is veel inclusief. Standaard inbegrepen bij de prijzen op deze prijslijst zijn o.a. 
• Incl. schoonmaak
• Incl. handdoeken & beddengoed
• Incl. gratis Wi-Fi
• Incl. TV met NL en internationale zenders 

Hondje mee
Wij hebben een aantal appartementen beschikbaar waarbij verblijf met een hondje (max. schofthoogte 45 cm) is toegestaan. Deze appartementen 
bevinden zich op de 2e en 9e verdieping van beide torens van Gemelos 22. Kosten voor verblijf van uw hondje bedragen € 35,- per verblijf. Aangezien in 
slechts bepaalde appartementen verblijf met een hondje zijn toegestaan, dient u direct bij boeking door te geven dat u een hondje meeneemt. Indien u na 
boeking e.e.a. doorgeeft, zullen wij €25,- wijzigingskosten in rekening moeten brengen.

Preferenties & essenties
U kunt bij boeking een voorkeur aangeven voor toren 1 of toren 2 van de Gemelos 22. Deze liggen beiden op het complex. Onze receptie is gevestigd in 
toren 1. Naast een voorkeur voor de toren kunt u een voorkeur aangeven qua verdieping: laag, midden of hoog. Vanzelfsprekend zullen wij proberen met uw 
voorkeur(en) rekening te houden bij de indeling. Wij kunnen dit echter nooit 100% garanderen. In overleg zullen wij altijd kijken naar een appartement dat 
het beste bij u past. Zijn uw voorkeuren zo belangrijk dat de reis alleen door kan gaan indien wij aan uw specifieke wensen tegemoet komen, dan kunt u een 
essentie boeken. Aan een essentie zijn extra kosten verbonden (€ 50,- per essentie).

Betalingsvoorwaarden
Bij boeking vragen wij u om een aanbetaling van €100,-. Vervolgens dient u 6 maanden voor vertrek 30% van de reissom te voldoen en 6 weken voor vertrek 
het totale factuurbedrag. 

Wijzigen en annuleren
Wijzigen van een boeking kan tot 3 weken voor vertrek. Een wijziging kan alleen gedaan worden door de hoofdboeker en in overleg met ons 
boekingskantoor. Houdt u er rekening mee dat aan een wijziging kosten verbonden kunnen zijn. Wijzigen van de vertrekdata wordt gezien als 
deelannulering. Hieraan kunnen mogelijk extra kosten verbonden zijn. In dit kader willen wij u graag ook attenderen op onze algemene voorwaarden. Deze 
kunt u terugvinden op onze website. Wanneer u uw reis ter plaatse wil verlengen zullen wij de kosten van de verlenging inclusief €25,- wijzigingskosten in 
rekening brengen. 

• Geen extra kosten voor water en elektriciteit 
• Incl. eigen technische dienst
• Incl. Nederlandse receptie

• Appartementen met inloopdouche of bad
• Incl. airconditioning/verwarming
• Nooddienst 24 uur, 7 dagen per week


