
Sla stijlvol af in Antequera
Het 500 jaar oude vijf sterrenhotel La Magdalena is een droom 
om te verblijven. Speciaal voor España Exclusiva heeft de eigenaar 
zijn deuren voor de Nederlander geopend met een prachtige 
aanbieding. Deze aanbieding geldt voor de periode mei, juni, 
september en oktober 2012. De eigenaar van het hotel zal ervoor 
zorgen dat het u aan niets ontbreekt en zal uw verblijf tot een ultiem 
feestje maken.

Op slechts 5 minuten afstand van het historische centrum van 
Antequera, ligt ook het zeer luxe vier sterren Golfhotel Antequera. 
Dit hotel is in bezit van 180 kamers, 169 tweepersoons-kamers en 
11 suites. Door het prachtige decor, de gezellige Spaanse sfeer en 
de fantastische service zult u een aangenaam verblijf ervaren na 
een dagje golf.

De prachtige sport- en ontspannings faciliteiten zoals de spa, een 
fitnessruimte, verwarmd binnenzwembad en  een buitenzwembad 
geven u dat extra wat een sportief mens nodig heeft om zich opti-
maal te voelen. De nabijgelegen golfbaan (18 holes) is een lust voor 
het oog omdat deze in een prachtig stukje natuur van Antquera ligt.
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Prijzen:
4**** hotel Antequera Golf 4 dagen/3 nachten
Per persoon obv. 2 personen per kamer  639,00 euro
Per persoon obv. 2 personen per suite   779,00 euro
Verzorging obv. Logies en ontbijt
Toeslag halfpension ca. 15,00 euro per dag per persoon

5***** hotel La Magdalena 4 dagen/3 nachten
Per persoon obv. 2 persoonskamer   659,00 euro
Per persoon obv. 2 persoons suite   859,00 euro
Verzorging obv. Logies en ontbijt
Toeslag halfpension ca. 15,00 euro per dag per persoon.

Genoemde prijzen zijn vanaf per persoon inclusief vlucht, verblijf en 
huurauto (categorie B) vanaf de luchthaven van Malaga. 
Deze aanbieding geldt voor de maanden mei, juni, september 
en oktober 2012.

Voor een greenfee, inclusief buggy 
betaald u slechts 35,00 euro per dag.

Voor informatie en/of boekingen 
neemt u contact op met España Exclusiva.

www.espanaexclusiva.com
info@espanaexclusiva.com

Telefonisch zijn wij bereikbaar 
op nummer 070 - 368 60 40
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