
december
Verwenbreak

@ Villa CONMIGO bed & breakfast

Comfort
Room

€157.50
p/p incl. btw

Patio
Room

€163.50
p/p incl. btw

Terrace
Room

€178.50
p/p incl. btw

Junior
Suite

€208.50
p/p incl. btw

Superior
Suite

€232.50
p/p incl. btw

Puur goud verwen break
Stijlvol overnachten in één van onze comfortabele kamers of
luxe suites met een culinair karakter. Het arrangement bestaat uit:

•  Ontvangst met een feestelijk welkomst drankje
•  3 overnachtingen incl. luxe ontbijt
•  Rondleiding + museum + workshop bij Aceites Molisur (olijfolieperserij)
•  Avondje tapasplank met fles huiswijn naar keuze
•  GRATIS Málaga Reisgids door Anne Pennekamp .......... p/p vanaf € 157.50

•  Dit arrangement is uit te breiden met extra nachten op basis van beschikbaarheid en tarieven 2020.
•  Arrangement-tarieven zijn op basis van twee personen per kamer.
•  Tarieven zijn geldig bij een reservering ZONDER tussenkomst van booking-websites.
•  Arrangement is geldig voor aankomsten tussen 1 en 21 december 2020.
•  Bezoek Aceites Molisur op basis van beschikbaarheid met Engels-sprekende gids. 
•  1 exemplaar Málaga reisgids per reservering, zolang de voorraad strekt.
•  Het arrangement is EXCLUSIEF vluchten, verzekeringen, autohuur en transfers.

Speciaal voor de feestelijke december maand heeft Villa CONMIGO bed & breakfast
drie aantrekkelijke verwen break arrangementen samengesteld. Ieder met een eigen
thema om er even een paar dagen tussen uit te gaan. Geniet van de prachtige en
indrukwekkende kerstverlichting in Málaga, voel de warme winterzon op ons terras
of laat het smaken in één van de vele restaurants. Felices Fiestas! 

Voor meer informatie of reserveringen: hello@villaconmigo.com
Un saludo cordial, Dennis y Edwin  

Villa CONMIGO bed & breakfast is een merk van BARTOLO Andalucia S.L. en als officiële accommodatie geregistreerd bij de Junta de Andalucia Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte onder nummer CR/MA/00758.
BARTOLO Andalucia S.L. is ingeschreven in het Registro Mercantil de Málaga sinds 20 November 2015 onder nummer Tomo: 5455, Folio: 102, Inscripción: 1, Hoja: MA-130992.

Villa CONMIGO bed & breakfast  •  Calle Torremolinos 604, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) Spanje
telefoon: +34 952 025 623  •  mobiel: +34 635 393 071 / 645 518 265  •  hello@villaconmigo.com

www.villaconmigo.com

Comfort
Room

€265.-
p/p incl. btw

Patio
Room

€271.-
p/p incl. btw

Terrace
Room

€286.-
p/p incl. btw

Junior
Suite

€301.-
p/p incl. btw

Superior
Suite

€340.-
p/p incl. btw

•  Dit arrangement is uit te breiden met extra nachten op basis van beschikbaarheid en tarieven 2020.
•  Arrangement-tarieven zijn op basis van twee personen per kamer.
•  Tarieven zijn geldig bij een reservering ZONDER tussenkomst van booking-websites.
•  Arrangement is geldig voor aankomsten tussen 1 en 21 december 2020.
•  Starttijd voor greenfees gaat in overleg. Indien de golfcourse is volgeboekt zoekt Villa CONMIGO
   een alternatief waarbij het tarief verschil wordt verrekend.
•  1 exemplaar Málaga reisgids per reservering, zolang de voorraad strekt.
•  Het arrangement is EXCLUSIEF vluchten, verzekeringen, autohuur en transfers.

Golf verwen break
Stijlvol overnachten in één van onze comfortabele kamers of
luxe suites met een sportief karakter. Het arrangement bestaat uit:

•  Ontvangst met een feestelijk welkomst drankje
•  3 overnachtingen incl. luxe ontbijt
•  2 x greenfees + buggy voor Lauro Golf (Alhaurín de la Torre)
•  2 x greenfees + buggy voor Alhaurín Golf (Alhaurín el Grande)
•  Gebruik van de Finse sauna (1 dagdeel = 3 uur)
•  GRATIS Málaga Reisgids door Anne Pennekamp .......... p/p vanaf € 265.-

Comfort
Room

€192.50
p/p incl. btw

Patio
Room

€198.50
p/p incl. btw

Terrace
Room

€213.50
p/p incl. btw

Junior
Suite

€243.50
p/p incl. btw

Superior
Suite

€267.50
p/p incl. btw

* Maak je kerstdiner compleet met een passend wijn-arrangement
4 passende wijnen voor € 15,95 p/p Er zijn minimaal 4 personen nodig voor het wijnarrangement.

•  Dit arrangement is uit te breiden met extra nachten op basis van beschikbaarheid en tarieven 2020.
•  Arrangement-tarieven zijn op basis van twee personen per kamer.
•  Tarieven zijn geldig bij een reservering ZONDER tussenkomst van booking-websites
•  Aankomst op 23 of 24 december en vertrek op 26 of 27 december 2020. Aankomst op 25 december niet mogelijk.
•  Spaanse paella en 5-gangen diner op basis van pot-luck-dinner, graag dieet-wensen en allergiën vooraf melden.
   De Spaanse paella en het 5-gangen kerstdiner is inclusief 1 aperitief p/p, exclusief overige drankjes.
•  1 exemplaar Málaga reisgids per reservering, zolang de voorraad strekt.
•  Het arrangement is EXCLUSIEF vluchten, verzekeringen, autohuur en transfers.

Xmas verwen break
Stijlvol overnachten in één van onze comfortabele kamers
of luxe suites in kerstsfeer. Het arrangement bestaat uit:

•  Ontvangst met een feestelijk welkomst drankje
•  3 overnachtingen incl. luxe ontbijt
•  Op kerstavond (24 dec.) Spaanse paella diner
•  Op eerste kerstdag (25 dec.) luxe 5-gangen kerstdiner*
•  GRATIS Málaga Reisgids door Anne Pennekamp.......... p/p vanaf € 192.50


