
For bestilling ring 56 57 47 50 eller se vår hjemmeside www.vitaltour.no 

litt mindre. litt mer.

rets tur går til Lanzarote, denne vakre og 
velholdte øya som har så mye å by på 
– fantastiske klipper og strender – omgitt 
av krystallklart vann. Vi bor i Matagorda, 

den rolige delen av Puerto del Carmen, på populære Hotel 
Beatriz Playa. Anlegget har direkte adgang til den flotte 
12 kilometer lange strandpromenaden, som innbyr til 
spaser- og sykkelturer og er helt fri for biltrafikk.

Vitaltours reiseledere står klar med et fullpakket 
aktivitetsprogram: Morgentrim og turer, bocca, 
dans og utflukter – alt for at du skal trives!

Du kan velge mellom to avganger 8/10 og 22/10, 
direkte fra Værnes

Kommunene har i flere år tidligere hatt gleden av å tilby 
innbyggerne en trygg og vel planlagt reise i regi av Vitaltour, 
hvor helse, fysisk aktivitet og sosiale arrangementer er i 
fokus. For din trygghet er norske sykepleiere med på reisen, 
men vi gjør oppmerksom på at du må være frisk nok til å 
klare deg i det daglige.

BLI MED VITALTOUR TIL 

LANZAROTE 
I SAMARBEID MED KOMMUNENE STEINKJER, VERRAN, SNÅSA OG INDERØY

Å

STEINKJER VERRAN SNÅSA INDERØY

STEINKJER VERRAN SNÅSA INDERØY



Beatriz Playa ligger fantastisk til i Matagorda, med direkte adgang til strandpromenaden. Kun den bilfrie gangveien skiller hotellet fra 
stranden og havet. Hotellet er bygget med en helt spesiell arkitektur. Hotellets U-form beskytter saltvannsbassengene og skaper en lun 
atmosfære, samtidig som de fl este rommene ser havet i sør. Hotellet har en rekke fasiliteter, blant annet treningsrom, lekeplass, minigolf, 
tennisbane, fl ere restauranter og butikker. Besøk også hotellets eget SPA og velvære avdeling som byr på innendørs oppvarmet basseng, 
boblebad, dusjer og garderober. Den varierte SPA-menyen har et stort utvalg av behandlinger.

BEATRIZ PLAYA                                 MATAGORDA

ROMMENE Meget store dobbeltrom for 1–3 
personer. Alle rommene har telefon, hårføner, 
minibar. Bad med dusj i badekar og WC. 
Balkong. Luftkondisjonering.
GRUNNPRIS Grunnpris: Innkvartering i 
dobbeltrom, Halvpensjon eller All Inclusive
TILVALG Enkeltrom, havutsikt.
BASSENGFAKTA 2 store saltvannsbasseng 
med gangtilkomst, hvorav ett oppvarmet. Bas-
senghåndklær uten kostnad.
BEVEGELSESHEMMEDE Rommene har 
nivåforskjell mellom sove- og oppholdsavdel-

ing. 5 rom (uten havutsikt) er delvis tilpasset 
bevegelseshemmede, men med badekar. Dør-
bredder: bad 80 cm og inngang 80 cm. Hotellet 
er lett fremkommelig.
ØVRIG Bygget 1995. Resepsjon 24 timer. 404 
rom. Minikjøleskap. Sykkel og bilutleie. Stran-
dområde med begrenset lokaltrafi kk.
ADRESSE Calle Mato, Puerto del Carmen. 
TELEFON 0034 928 512166.

CCCC

Basseng..........................  Ja, oppvarmet
Etasjer/Heis................. 5/Ja
Bar/Restaurant............ Ja/Ja
Rengjøring..................... 7 dgr/uke
Minisafe.......................... Ja, ca 130,-/uke
Strand............................... 50 m
Sentrum........................... 4 km
Lokalt sentrum.............. 250 m
Minimarked.................... 100 m
WIFI fellesarealer ........ Ja, gratis
WIFI på rommene........ Ja, mot kostnad

Transport tur/retur jernbanestasjonen i Steinkjer til Værnes er inkludert, 
samt bagasjehjelp, reiselederservice og aktiviteter.

Se www.vitaltour.no for fl ere bilder og opplysninger

Priser  
All Inclusive  Halvpensjon

13.995,-  12.895,-
Enkeltrom  3.360,-
Havutsikt  600,-


