
kerst &
oudejaarsavond2017. 
in Villa
Conmigo

vier

Patio
Room

€210.-
p/p incl. btw

Comfort
Room

€210.-
p/p incl. btw

Terrace
Room

€230.-
p/p incl. btw

Junior
Suite

€245.-
p/p incl. btw

Superior
Suite

€299.-
p/p incl. btw

Maak je kerstdiner compleet met een passend wijn-arrangement**
5 passende wijnen voor € 19,95 p/p

> AANKOMST OP 22, 23 of 24 DECEMBER 2017.
- Dit arrangement is uit te breiden met extra nachten op basis van beschikbaarheid en prijzen 2017/18.
- Verblijf op basis van minimaal 4 nachten met twee personen per kamer.
- Tarieven zijn geldig bij een reservering ZONDER tussenkomst van booking-websites
- Het arrangement is EXCLUSIEF vluchten, verzekeringen, autohuur en transfers.
* Het 6-gangen kerstdiner is inclusief 1 aperitief p/p, exclusief overige drankjes / wijn-arrangement**.
** Er zijn minimaal 4 personen nodig voor het wijnarrangement.

Voor meer informatie of reserveringen: hello@villaconmigo.com

Feliz Navidad y Prospero año Nuevo

Un saludo cordial, Dennis & Edwin  

X•mas pack p/p vanaf € 210.-
Stijlvol overnachten in kerstsfeer in één van onze comfortabele 
kamers of luxe suites. Het arrangement bestaat uit:

•  Ontvangst met een feestelijk welkomst drankje
•  4 overnachtingen incl. luxe ontbijt
•  Royaal kerst-ontbijt op maandag 25 december.
•  6-gangen kerstdiner* op maandag 25 december incl. aperitief t.w.v. € 45,- p/p
•  Gebruik van de Finse sauna (1 dagdeel = 4 uur) t.w.v. € 7,50 p/p

Patio
Room

€200.-
p/p incl. btw

Comfort
Room

€200.-
p/p incl. btw

Terrace
Room

€220.-
p/p incl. btw

Junior
Suite

€235.-
p/p incl. btw

Superior
Suite

€289.-
p/p incl. btw

> AANKOMST OP 28 of 29 DECEMBER 2017.
- Dit arrangement is uit te breiden met extra nachten op basis van beschikbaarheid en prijzen 2017/18.
- Verblijf op basis van minimaal 4 nachten met twee personen per kamer.
- Tarieven zijn geldig bij een reservering ZONDER tussenkomst van booking-websites
- Het arrangement is EXCLUSIEF vluchten, verzekeringen, autohuur en transfers.
* De winter BBQ is inclusief 1 aperitief p/p, exclusief overige drankjes.

                             pack p/p vanaf € 200.-
Stijlvol het oude jaar uitzwaaien en overnachten in één van onze
comfortabele kamers of luxe suites. Het arrangement bestaat uit: 

•  Ontvangst met een feestelijk welkomst drankje
•  4 overnachtingen incl. luxe ontbijt
•  Winter BBQ* op oudejaarsavond t.w.v. € 35,- p/p
•  Op klokslag 12 uur een glas Cava & 12 druiven volgens Spaanse traditie
•  Gebruik van de Finse sauna (1 dagdeel = 4 uur) t.w.v. € 7,50 p/p

Patio
Room

€390.-
p/p incl. btw

Comfort
Room

€390.-
p/p incl. btw

Terrace
Room

€425.-
p/p incl. btw

Junior
Suite

€455.-
p/p incl. btw

Superior
Suite

€560.-
p/p incl. btw

> AANKOMST OP 24 DECEMBER 2017.
- Dit arrangement is uit te breiden met extra nachten op basis van beschikbaarheid en prijzen 2017/18.
- Verblijf op basis van minimaal 8 nachten met twee personen per kamer.
- Tarieven zijn geldig bij een reservering ZONDER tussenkomst van booking-websites
- Het arrangement is EXCLUSIEF vluchten, verzekeringen, autohuur en transfers.

GOLD STAR pack p/p vanaf € 390.-
Geen 4 maar 8 nachten heerlijk genieten van Andalusië
en onze gastvrijheid. Combineer het X-mas & Happy 2018
arrangement en krijg nog eens een extra 5% korting!..  

Wat een heerlijk idee; Kerst en Oud & Nieuw vieren
onder de Spaanse zon. Villa CONMIGO bed & breakfast
is open van 22 december 2017 t/m 2 januari 2018
en ontvangt je in Spaanse kerstsfeer. Overdag geniet je van de zon en
's avonds van een mooi glas wijn bij een gezellig haardvuur of van de
kleurrijke kerstverlichting in Alhaurín de la Torre.

Voor deze feestelijke periode heeft Villa CONMIGO bed & breakfast
speciale arrangementen samengesteld. VOL = VOL


