
De fijnste appartementen in Benidorm!
Zin in een vakantie in Benidorm? Boek dan een 
appartement van Siroco-Gemelos 2 en verblijf 
in één van de meest geliefde vakantiecom-
plexen van Benidorm! Gemelos 22 ligt in de wijk 
Rincon de Loix, op loopafstand van het  Levan-
te-strand. Met ons eigen team van receptio-
nisten, conciërges en schoonmakers zorgen 
wij ervoor dat u zich direct welkom voelt en dat 
zaken snel en goed worden geregeld.

Alle 2-kamer- en 3-kamerappartementen met 
ruim balkon en airco liggen op het zuiden en kij-
ken uit op de prachtige tuin en de drie met elkaar 
verbonden zwembaden, inclusief een kinderbad 
met leuke speeltoestellen. Rondom het zwembad 
ligt een prachtige tuin. Voor meer vertier kunt u 
gebruik maken van de tennisbanen, een voetbal-
veld, drie minigolf holes,  jeu de boules baan. Voor 
de kinderen is er ook een speeltuin.

2-kamerappartement
•  Gasten: max. 4
•  Uitzicht op zwembad en tuin
•  Grootte: 57 m²
•  Slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden 
•  Slaapbank in de woonkamer
•  Incl. balkon (5 m2)

Faciliteiten
Volledig ingerichte keuken, magnetron, fornuis 
(4 pits), koelkast, magnetron, oven, badkamer 
(incl. inloopdouche), haardroger, balkon met 
zitje, slaapkamer met twee éénpersoonsbed-
den, Wi-Fi en airconditioning, woonkamer met 
bedbank, sateliet TV.

3-kamerappartement
•  Gasten: max. 6
•  Uitzicht op zwembad en tuin
•  Grootte: 67 m²
•  2 slaapkamers, 4 eenpersoonsbedden
•  Slaapbank in de woonkamer
•  Incl. balkon (13 m2)

Faciliteiten
Volledig ingerichte keuken, magnetron, fornuis (4 
pits), koelkast, magnetron, oven, balkon met zitje, 
twee badkamers met bad en douche, haardro-
ger, twee slaapkamers met twee éénpersoons-
bedden, Wi-Fi en airconditioning, woonkamer 
met bedbank, sateliet TV.
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Ons team maakt het verschil
We hebben betrokken, ervaren en vriendelijk 
personeel, zowel in Nederland als Spanje. Onze 
medewerkers zullen er alles aan doen om u te 
laten genieten van een onbezorgd verblijf in 
Benidorm. Zij helpen u graag en kunnen u tips 
geven voor bezienswaardigheden in en rond-
om Benidorm. Bent u geïnteresseerd in een 
leuke excursie of wilt u een auto huren? Ook 
dan bent u bij onze receptie in Benidorm aan 
het juiste adres! Onze receptionistes spreken 
o.a. Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. 

COMFORTABELE BUSREIZEN
Wilt u met de bus naar Benidorm? Boek dan 
een busreis incl. appartement. Voor de busrei-
zen werken wij samen met Solmar. Zij rijden elke 
week met luxe Royal Class en First class bussen 
naar de Costa Blanca. De bussen zijn voorzien 
van de vereiste keurmerken en van uitstekende 
kwaliteit. Vanaf het moment dat u aan boord 
van de bus stapt kunt u heerlijk ontspannen. De 
chauffeur en hostess zorgen ervoor dat u veilig 
in Benidorm aankomt.

Het vertrek is altijd in de ochtend. U kunt kiezen 
uit diverse opstapplaatsen. Kijk voor een over-
zicht van de opstapplaatsen op de achterzijde 
van de prijslijst van onze busreizen. Alle bussen 
rijden vervolgens naar het Transferium van Sol-
mar in Maarheeze. Daar stapt u over op de bus 
die u naar Spanje zal brengen. De aankomsttijd 
in Benidorm is rond 15:00 uur de volgende dag. 

U wordt afgezet aan de zijkant van Gemelos 22. 
Van daaruit kunt u direct door de poort naar 
onze receptie lopen om in te checken.

Vanaf het Transferium in Maarheeze is er een 
hostess aan boord. Tijdens de reis kunt u via 
de hostess diverse snacks en warme en koude 
dranken bestellen. 

Royal Class en First Class
De prijzen van onze busreizen zijn standaard op 
basis van Royal Class. Desgewenst kunt u First 
Class boeken. De toeslag bedraagt € 40,- p.p.

Heeft u bepaalde voorkeuren? Geeft u ze dan bij 
boeking aan ons door. Aan een preferentie zijn 
geen extra kosten verbonden. Wilt u een essen-
tie, dan worden wel extra kosten berekend. 

VLIEGREIZEN NAAR BENIDORM
In samenwerking met Transavia bieden wij u 
ook pakketreizen incl. vlucht, transfer en verblijf 
in Siroco-Gemelos 22 aan. U heeft daarbij de 
keuze uit vertrek vanaf Amsterdam Schiphol, 
Rotterdam-The Hague Airport en Eindhoven 
Airport. 

U vliegt vanuit Nederland naar Alicante. De 
vliegtijd bedraagt circa 2,5 uur. Bij uw reisbe-
scheiden 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. 

De prijzen van onze vliegreizen zijn exclusief 
ruimbagage en eventuele extra’s die u wilt bij-
boeken. Wij vliegen standaard op zaterdag. Wilt 
u op een andere dag vertrekken, informeer dan 
naar de mogelijkheden! 

Eigen vervoer
De appartementen zijn ook te huur zonder ver-
voer. De actuele prijzen vindt u op onze website. 

Transfers 
Boekt u uitsluitend het appartement en regelt 
u zelf een vlucht, dan kunt u een transfer bij-
boeken. U heeft de keuze uit een bustransfer of 
privé transfer. 

• Bustransfer: € 15,- p.p. per transfer
• Privé transfer (max. 4 personen): € 70,- per 

transfer

Natuurlijk kunt u vanaf de luchthaven ook met 
het openbaar vervoer naar Benidorm reizen. 

Parkeren
Komt u met eigen auto? Dan is het goed om te 
weten dat u bij Siroco-Gemelos 22 kunt parke-
ren. Er is een eigen parkeerterrein. Parkeren is 
mogelijk vanaf  30,- per week. Voor lang parke-
ren in de winter geldt een speciaal tarief.

Hotelservice
Voor slechts € 25,- p.p.p.w. kunt u hotelservice 

bijboeken. U krijgt dan 6 x per week schone hand-
doeken, uw bed wordt dagelijks opgemaakt, 3x 
per week wordt het bed verschoond en wordt uw 
appartement schoongemaakt. Reserveer deze 
extra service direct bij boeking! 

Wasserette
Via onze receptie kunt u muntjes verkrijgen voor 
de wasserette. Hier kunt u ook gebruik maken van 
een strijkplank en strijkijzer. 

Televisie
Alle appartementen zijn voorzien van sateliet-TV 
met Nederlandse en internationale zenders.

Gratis Wi-Fi
Zowel in uw appartement als in de gezamenlijke 
ruimtes van Gemelos 22 en bij het zwembad kunt 
u profiteren van gratis Wi-Fi. 

Kluisje
Wij raden u aan om een kluisje bij te boeken om 
uw waardevolle spullen tijdens de vakantie veilig 
op te bergen. De kosten zijn slechts  10,- per week. 
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Ontspannen verblijf
De vele faciliteiten van Siroco-Gemelos 22 
en het vakantiecomplex zorgen ervoor dat u 
tijdens uw verblijf kunt genieten van alles dat 
u nodig heeft voor een ontspannen en onbe-
zorgde vakantie. Onderstaand een overzicht 
van de faciliteiten die inbegrepen zijn bij uw 
verblijf.

Additonele faciliteiten
Naast de gratis faciliteiten bieden wij u ook 
additionele faciliteiten, zoals bijv. ligstoelen, 
ventilator, extra handdoeken pakket, opslag-
ruimte en een boodschappenkarretje. Deze 
extra faciliteiten zijn beschikbaar tegen een 
(kleine) vergoeding. Informeer naar de prijzen!

• Receptie

• Gastvrouwen

• Buitenzwembad (2x)

• Binnenzwembad (ca. 30 gr)

• Kinderzwembad

• Tennisbaan (2x)

• Voetbalveld

• Liften

• Grote tuin

• Fitnessruimte

• Bibliotheek

• Speeltuin

• Minigolf

• Jeu-de-boules baan

• Gratis Wi-Fi

In de buurt

• Overdekte markt: ca. 150 m.

• Oude centrum: ca. 3 km.

• Bushalte: ca. 50 m.

• Pinautomaat: ca. 100 m.

• Winkels: ca. 5 m.

• Supermarkt: ca. 15 m.

• Levante strand: ca. 450 m.

Overwinteren
Benidorm is een heerlijke plaats om langer te 
verblijven. Veel mensen kiezen er jaarlijks voor 
om in Benidorm te overwinteren vanwege het 
milde klimaat en goede voorzieningen. Wilt u 
ook ontsnappen aan de Nederlandse winter 
en voor langere tijd naar Benidorm? 
Informeer dan naar de mogelijkheden voor 
lang verblijf en speciale tarieven voor een 
overwinter-vakantie!

Ga goed verzekerd op reis!
Ga altijd goed verzekerd op reis en sluit een goede reis- en annuleringsverzekering af. Informeer 
naar de mogelijkheden bij boeking. Gaat u vaker of voor langere tijd op reis? Dan is het vaak voor-
deliger om een doorlopende verzekering af te sluiten via uw eigen verzekeringsmaatschappij. 
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De prijzen van onze reizen staan vermeld op 
onze website. Op de volgende pagina vindt u 
een link naar de diverse prijslijsten voor een 
verblijf in één van de appartementen van 
Siroco-Gemelos 22. Bij de prijslijsten wordt on-
derscheid gemaakt tussen een verblijf in de 
zomer en een verblijf in de wintermaanden. 

Prijzen voor uw verblijf

Algemene voorwaarden
Op al onze reizen zijn de algemene voorwaar-
den van toepassing zoals deze staan vermeld 
op https://siroco-gemelos22.com/nl/algeme-
ne-voorwaarden/.

Veilig op reis
Reizen naar het buitenland vraagt sinds de 
uitbraak van de COVID-19 pandemie om extra 
voorzorgsmaatregelen. Ongetwijfeld heeft u 
vragen met betrekking tot corona zaken. Op 
onze website vindt u een aparte pagina met 
informatie rondom reizen en COVID-19. 

Op de website travelsafe.spain.info vindt u 
veel informatie vanuit de Spaanse overheid 
die van belang is voor, tijdens en na de reis. 
Daarnaast adviseren wij u om de informa-
tie te bekijken op de website Wijs op Reis en 
Nederland Wereldwijd. Hier vindt u alle infor-
matie van de Rijksoverheid met betrekking tot 
de regels en aanvullende zaken die u moet 
regelen voor een reis naar Spanje. 

Wilt u zelf de vlucht regelen of gaat u met 
eigen vervoer richting Benidorm, dan kunt u 
via de zoek & boek op de website de meest 
actuele prijzen bekijken en direct reserveren.
Voor lang verblijf in de winter (4 weken of 
langer) gelden speciale tarieven. Bekijk 
daarvoor de prijslijst overwinteren auto. 
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Bekijk de prijslijsten online
Onderstaand vindt u een link naar de prijslijs-
ten op onze website. Door op de link te klikken 
kunt u de prijslijsten online bekijken. Indien 
u wilt, kunt u via de link de prijslijsten down-
loaden of printen. Houdt u er rekening mee, 
dat de prijzen van onze pakketreizen altijd 
onder voorbehoud zijn en dat er voor bepaal-
de data eventuele een (vlucht)toeslag kan 
gelden. Wanneer u belt met ons boekings-
kantoor kunnen zij u hierover ook informeren. 
Verder zijn, o.a. in verband met de fluctuerende 
vliegprijzen, de pakketreizen vanaf 6 weken 
voor vertrek op aanvraag. 

Winter 2022-2023

• Prijslijst busreizen
• Prijslijst vliegreizen
• Prijslijst auto lang verblijf (4 weken of 

langer)

Zomer 2023

• Prijslijst busreizen voor 1-3 weken
• Prijslijst vliegreizen voor 1-3 weken

Veel reizen voor zomer 2022 zijn op aanvraag. 
Alle vliegreizen zijn standaard 6 weken voor 
vertrek op aanvraag, naast de data die in 
de prijslijst op aanvraag staan. Wanneer een 
vliegreis op aanvraag is, kan mogelijk een 
vluchttoeslag gelden. 

Reizen met eigen vervoer
Wilt u alleen een appartement huren en 
regelt u zelf het vervoer? Dat kan natuurlijk ook! 
U kunt met de auto naar Benidorm komen en 
gebruik maken van onze parkeergelegenheid 
(excl.) of zelf vluchten regelen. In dit geval kunt 
u ook op elke gewenste dag aankomen of ver-
trekken! Wel zo handig. Bent u benieuwd naar 
de prijzen van onze appartementen op basis 
van eigen vervoer? Bekijk dan de prijzen direct 
op onze website. Klik hier om naar de zoek & 
boek op onze homepage te gaan of bekijk de 
prijslijst overwinteren eigen vervoer.

Zowel ‘s zomers als ‘s winters verwelkomen wij veel vaste gasten die al jarenlang 
vertrouwen op de zekerheden en garanties die wij onze gasten bieden:

Volledig ingericht appar-
tement, prachtig onder-
houden tuin, mooi zwem-
bad, tennisbaan en veel 
extra (kinder) faciliteiten.

De beste keus
in Benidorm Eerlijke prijs

Onze 2- en 3-kamer 
appartementen hebben een 
uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding!

Bent u niet tevreden of 
heeft u speciale wensen? 
Laat het ons onmiddellijk 
weten en we gaan direct 
voor u aan de slag.

Uw wensen staan 
centraal☑ •€

Wij hebben onze betrokken, 
ervaren en vriendelijke 
medewerkers, zowel in 
Nederland als in Spanje. Zij 
helpen u graag met al uw 
vragen! Onze receptionistes 
in Spanje spreken ook Ne-
derlands!

Service 
met een glimlach

Geld-terug
garantie

Heeft Benidorm een negatief 
reisadvies op de dag van 
uw vertrek als gevolg van 
Covid-19 (code oranje/rood), 
dan kunt u uw reis kosteloos 
annuleren en ontvangt u uw 
geld retour. 

€
Indien u een pakketreis 
bij ons boekt (incl. bus- of 
vliegreis) en er volgt een 
negatief reisadvies waar-
door u eerder terug moet 
naar Nederland, zorgen 
wij ervoor dat u veilig 
thuiskomt. 

Repatriërings-
garantie←

Boekingskantoor Siroco 
Nederland B.V. is aan-
gesloten bij de SGR, het 
grootste garantiefonds 
van Nederland. Kijk op 
www.sgr.nl voor meer 
informatie. 

Financiële 
zekerheid

✳ Alle appartementen 
zijn corona proof!

Wij zullen er alles aan 
doen om de veiligheid 
en gezondheid van u en 
ons team te waarborgen. 
Er zijn extra maatrege-
len genomen om ervoor 
te zorgen dat uw verblijf 
corona proof is. 

Onze betrokken mede-
werkers staan dagelijks 
voor u klaar en spreken 
Nederlands, Duits, Engels, 
Frans en Spaans. Heeft 
u vragen, loopt u gerust 
even langs!

Wij spreken
uw taal

De Siroco zekerheden
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