Samen met BOSS paints naar

MALLORCA
zondag 22 tot zondag 29 september 2013

Nuttige reisinfo en leuke weetjes

Verwen jezelf en je partner met
een weekje Mallorca!
Beeld je in: een honderd procent zorgeloze vakantie in een
luxueus viersterren-resort. Met een zorgvuldig uitgestippeld
programma, boordevol unieke avonturen. En een perfecte mix
van gezellige groepsactiviteiten en quality time met je partner.
Dat is de unieke kans waarmee BOSS paints jou en collegaschilders bedankt voor de samenwerking. Profiteer van deze
buitenkans!

BOSS paints regelt alles
Jij hoeft alleen te doen waar je zin in hebt, en te genieten.
Gemakkelijk, toch?
•

•

•

Wij reserveren je vliegtickets, alle transfers en je all-in
verblijf in een suite. Jij hoeft alleen in te schrijven bij je
vertegenwoordiger.
We verrassen je met een exclusieve BOSS-dag, en een
heerlijk welkomst- en afscheidsdiner. De ideale
gelegenheid om je collega’s beter te leren kennen in een
ongedwongen sfeer.
We organiseren vier fantastische uitstappen, voor wie
het eiland in groep wil verkennen. Stuk voor stuk speciale
belevenissen, die je niet zomaar in je eentje regelt. Trek je
er liever met z’n tweetjes op uit? Dat kan ook!

Zelfs van het weer ben je zeker. Want Mallorca heeft
een subtropisch Middellandse Zeeklimaat. Bikiniweer
gegarandeerd!

Documenten:

Ben je Belg? Dan volstaat je gewone
identiteitskaart.

Ligging:

Praat jij al een mondje Spaans?
Ja

Sí

Spanje ligt in het Zuidwesten van Europa.
De buurlanden zijn Portugal, Frankrijk en
Andorra.

Nee

No

Alstublieft

Por favor

Mallorca - het meest veelzijdige
eiland van Europa

Dank u / Hartelijk dank

Gracias / Muchas gracias

Klimaat:

De gemiddelde temperatuur in
september is 27 °C.

Geen dank / graag gedaan

No hay de qué / de nada

Pardon

¡Lo siento! / ¡Perdón(e)!

Van rijzige bergen tot zonnige stranden

Oppervlakte:

504.782 km² – of 16,5 maal België

Goeiemorgen / Goeiendag

Buenos días

Een eiland vol contrasten, dat blijft verbazen. Dat is
Mallorca in de Spaanse Balearen! In het Noorden ontdek
je Serra de Tramuntana: een oogverblindende streek met
adembenemende bergen, steile rotskusten en schilderachtige
boerendorpjes waar de tijd lijkt stil te staan. In het Zuiden
de bruisende hoofdstad Palma de Mallorca: een paradijs
voor wie houdt van shoppen en architectuur. En langs de
azuurblauwe kusten: een lange ketting van zonovergoten
stranden en idyllische baaien. De ideale bestemming voor een
flinke dosis zon, zee en strand!

Hoofdstad:

Madrid

Goeienavond

Buenas tardes

Belangrijkste steden:

Madrid, Barcelona, Toledo, Valencia,
Granada, Sevilla, San Sebastian

Goeienacht

Buenas noches

Staatsvorm:

Parlementaire monarchie

Tot ziens

Adiós

Bevolkingsgroepen:

Castilianen, Catalanen, Galiciërs, Basken

Tot straks

Hasta luego

Talen:

Spaans, Catalaans, Galicisch, Baskisch

Aangename kennismaking

Encantado (a) (de conocerle)

Godsdienst:

Rooms-katholicisme, islam, protestantisme

Hoe maakt u het?

¿Cómo está usted?

Tijdzone:

Dezelfde tijdzone als België

Hoe gaat het?

¿Qué tal?

Valuta:

Euro

Heel goed, dank u. En u/jij?

Muy bien, gracias. ¿Y usted / tú?

110/220 Volt – dezelfde voltage als in
België

Waar? Waarheen?

¿Dónde? ¿Adónde?

Van lokale charme tot internationale flair

Elektriciteit:

Waar is …?

¿Dónde está…?

Telefoonnummer:

In Spanje ben je perfect bereikbaar op je
gsm. Raadpleeg je gsm-operator voor
gedetailleerde informatie en tarieven.

Waar kan ik … vinden?

¿Dónde puedo encontrar…?

Wie?

¿Quién?

Wat?

¿Qué?

Wat betekent dit/dat?

¿Qué quiere decir esto /eso?

Wanneer?

¿Cuándo?

Hoe laat?

¿A qué hora?

Hoeveel?

¿Cuánto?

Hoe?

¿Cómo?

Zalig nietsdoen is op Mallorca de nationale sport. En ‘un
ambiente caliente’ de typische, lokale sfeer: warm en hartelijk.
Liever actie? Dat kan! Kunst- en cultuurfans halen hun hart op
in de historische hoofdstad Palma. Natuurfanaten verdwalen
in de olijf- en amandelboomgaarden. Sportievelingen
fietsen, rijden te paard of golfen. En nachtvlinders kunnen
stappen tot in de vroege uurtjes. Bourgondiër? Proef dan de
zilte smaak van de Middellandse Zee op je bord. En verwen
je smaakpapillen met traditionele visgerechten, krachtige
streekwijnen, én kraakverse olijven, citroenen en sinaasappels.
Kruid af met het lokale zeezout, natuurlijk!

Wil je bellen naar Spanje? Gebruik dan het landnummer 0034.

Meer info? Je inschrijven?
Neem contact op met je vertegenwoordiger.
BOSS paints | Nijverheidstraat 81 | 8791 Beveren-Leie
www.bossvip.be | 056 738 333

Met je partner en collega’s naar de parel
van de Middellandse Zee

HOTEL IBEROSTAR PLAYA DE MURO
VILLAGE ****(*) - ALL INCLUSIVE
Jouw vakantieparadijs? Het prachtige Iberostar-resort Playa de Muro Village. Pal
aan het uitgestrekte zandstrand, aan de noordkust van Mallorca. En volledig
opgetrokken in mediterrane stijl. Het anderhalve kilometer lange zandstrand van
Playa de Muro ligt vlak naast het natuurreservaat van Albufera. De betoverende
palmentuin werpt de nodige schaduw, en biedt een zee van groen en verkoeling.
De trendy Beach Club én de uitgebreide buffetrestaurants serveren je de heerlijkste
gerechten – van uitmuntende Iberostar-kwaliteit.
Meer op www.iberostar.be.

Uitzonderlijke ligging
resort met 200 m strandlijn, omringd door pijnbomen • 5 km naar centrum Puerto
de Alcudia en centrum Ca’n Picafort • lijnbussen naar Ca’n Picafort, Alcudia en Palma
• 55 km naar de luchthaven van Palma

Waaier van faciliteiten
hoofdgebouw met 190 kamers • internethoek & wifi (betalend) • winkeltje • drie
openluchtzwembaden (zoet water) • verwarmd, overdekt zwembad (zoet water) •
aan het zwembad: zonneterras met gratis ligstoelen • aan het strand: ligstoelen en
parasols tegen betaling • gebruik van de faciliteiten van het buurhotel: Iberostar
Playa de Muro

Uitstekende restaurants en bars
ontbijt en diner in buffetvorm (lange broek verplicht voor het diner) • drie
buffetrestaurants met show-cooking • burger-restaurant • snackbar (buffet)
restaurant aan het strand • à la carte restaurant aan het strand • acht bars

Sport en ontspanning
gratis aerobics, aquagym, pilates, spinning, boog- en karabijnschieten, tafeltennis,
beachvolley, fitness, darts, nordic walking • tegen betaling: wellnesscentrum SPA
Sensations THAI ZEN (met sauna, bubbelbad, Turks bad, overdekt zwembad,
massage), biljart, tennis (één court) • in de omgeving: fietsen, mountainbiken,
minigolf, golf (6 km), Star Action-programma met gratis transfer, voor watersporten,
paardrijden, enzovoort

Reserveer vooraf je massage
Verwen jezelf met een massage in het wellnesscentrum ‘Thai Zen Space’. Met
traditionele, Aziatische technieken ontspannen de masseurs jouw lichaam en geest.

Accommodatie
suite met salon en aparte slaapkamer, airconditioning, bad, douche, haardroger,
parketvloer, telefoon, satelliet-tv, minibar, microgolf, faciliteiten om koffie en thee te
zetten, kluisje (tegen betaling), balkon of terras • tweepersoonskamers voor singles

Internationale animatie – overdag en ’s avonds
All inclusive formule food & drinks
ontbijt en diner in buffetvorm • lunch in buffetvorm of à la carte • laat continentaal
ontbijt (tot 12 uur) • snacks (tot 2 uur) • dranken bij de maaltijden • niet-alcoholische
en lokale, alcoholische dranken in de bars, van 11 tot 24 uur (volgens openingsuren
bars) • frisdrank in de minibar (dagelijks aangevuld)

Op het programma
In vogelvlucht:
Zondag 22 september
Heenvlucht Thomas Cook Airlines, inclusief catering: 15.00 - 17.10 uur
Amper twee uur en tien minuten nadat we onze vleugels hebben uitgeslagen, zetten we al voet aan de grond in Palma. In het hotel wachten
je een welkomstdrankje en -hapje.

Vrijdag 27 september
Palma by night – optioneel
Verken het bruisende nachtleven van Palma de Mallorca, waar het feest elke dag doorgaat tot vroeg – of liever – laat in de ochtend. We
starten de avond om 19.30 uur met een fris aperitief en een tongstrelend diner. Dan gaan we stappen in de lokale pubs, bars en clubs.
En we sluiten de avond af volgens de plaatselijke traditie: in open lucht, op de boulevard. Sfeer gegarandeerd!

Zaterdag 28 september

Vrije dag
Je hebt alle tijd om tot rust te komen, op verkenning te gaan, én te genieten van de faciliteiten van het hotel en zusterhotel.

Ontdek de schatten van Soller en Valldemossa – optioneel
Tuf op een houten, authentieke trein van Palma naar Soller. En laat je aan boord verwennen met ‘una copa de hierbas de Mallorca’,
het plaatselijke kruidendrankje. In Soller, een valleistad bekend om zijn olijven en sinaasappels, geniet je van een verkwikkend terrasje,
met ijs of koffie. Tot het tijd is voor nog meer folklore: een spoorritje op de historische tram tot in Puerto de Soller. Een fikse wandeling
later, train je je smaakpapillen op een olijfoliedegustatie. Verrassend! Daarna trakteert deze ‘agriturismo’ of vakantiehoeve je nog op
een heerlijke lunch met streekproducten. Zodat je met herwonnen energie het feeërieke Valldemossa bezoekt. Een ‘Duizend en een
nacht’-dorpje boordevol Arabische invloeden.

Dinsdag 24 september

’s Avonds schuif je in de Beach Bar Embat aan voor het BOSS paints-afscheidsdiner.

Maandag 23 september

Exclusieve BOSS-dag boordevol verrassingen – TOP SECRET
We verklappen maar één ding: naar goede gewoonte, wordt het de moeite waard!

Zondag 29 september
Woensdag 25 september
Catamaran-trip op de Middellandse Zee – optioneel
Stel je voor: een hagelwitte catamaran in het midden van de azuurblauwe Middellandse Zee. En aan boord ... jij en je familie, sfeervolle muziek,
een excellente chef-kok, en een open bar (met wijn, bier, frisdrank en water). De ideale manier om te ontspannen én Mallorca van een andere
kant te leren kennen. Durver? Fun gegarandeerd, met de optionele watersporten.

Donderdag 26 september
Marktbezoek in het middeleeuwse Alcudia – optioneel
Verdwaal in het volledig ommuurde Alcudia. De oude hoofdstad van het eiland, en een van de
mooiste plekjes op Mallorca. Snuif de sfeer van de lokale markt en winkeltjes. Kuier in de
smalle, schaduwrijke straten. En wandel om de perfect onderhouden gele, zandstenen
stadswallen, richting haven. Je ontdekt een honderd jaar oude stierenarena, en de
hoekpilaar van deze vesting: de San Jaime parochiekerk. Adembenemend!

Terugvlucht Thomas Cook Airlines, inclusief catering: 18.10 - 20.25 uur
Als herboren kom je in België aan, klaar om er weer volop tegenaan te gaan.

