Villa Torrent is gelegen in een schitterende buitenomgeving van Torrent, slechts op 20 minuten van
het vliegveld van Valencia en 25 minuten van de mooie witte zandstranden van Valencia.
Vanuit Villa Torrent heb je prachtige uitzichten over het Spaanse landschap met haar sinaasappel- en
amandelplantages. Je kunt hier genieten van rust en privacy met een heerlijke tuin, zwembad en jeu
de boulesbaan. Vanuit hier kun je prachtig wandelen door de Spaanse landerijen, de mooie stad
Valencia ontdekken en dorpjes en spaanse markten bezoeken.

VROUWEN RELAX WEEK
Woensdag 4 oktober t/m dinsdag 10 oktober 2017

PROGRAMMA
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-
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Dag 1: (woensdag) Aankomst rond 20.00 uur: Kennismaking onder het genot van
hapje en drankje. Rondleiding Villa Torrent.
Dag 2: (donderdag)Ontbijt 9.30 uur. Relaxdag met een wandeling door de Campo
Rond 14.00 een menu del Dia in Spaans restaurant en ’s Avonds een gezamenlijke
(brood)maaltijd bij Villa Torrent.
Dag 3: (vrijdag) Ontbijt 9.30. 11.30 uur vertrek naar Spaanse markt in Torrent en
aansluitend een menu del Dia.
4 (zaterdag). Ontbijt 9.30 uur, vertrek 11.00 uur naar strand. Menu del Dia en El
Saler. ’s Avonds gezamenlijk (broodmaaltijd) bij Villa Torrent en bezoek aan
schilder atelier.
Dag 5: (zondag). Ontbijt 9.00 uur. 10.30 vertrek naar Valencia (een wandeling
door het oude centrum van Valencia, waarbij je de mooiste gebouwen en pleinen
van deze stad bezichtigt. Ook bezoeken we de botanische tuin en is er ruimte om
te winkelen. Rond 14.30 uur eten we tapas in hartje Valencia. ’s Avonds een
gezamenlijke (brood)maaltijd bij Villa Torrent.
Dag 6 (maandag) Ontbijt 9.30 uur, laatste relaxdag aan het zwembad, met een
wandeling door de campo. Menu del Dia in Spaans restaurant. ’s Avonds: bonte
avond!
Dag 7 (dinsdag) ontbijt en vertrek naar vliegveld

Uiteraard zijn wijzigingen in het programma mogelijk, dit afgestemd op de wensen van de groep, het
weer en de mogelijkheden van het moment!! Buiten het programma om is er voldoende ruimte om
te relaxen bij Villa Torrent. Overal zijn heerlijke zitjes, er is Wifi aanwezig en in de benedentuin kun je
onder de olijfbomen een partijtje Jeu de Boules spelen.

KOSTEN
Kosten:
De kosten voor deze week zijn € 360,- per persoon op basis van een eigen kamer met eigen
of gedeelde badkamer. Het maximaal aantal deelnemers is 6.
Dit is inclusief:
- 5 overnachtingen
- 5 x vol pension
- Vervoer van- en naar het vliegveld
- vervoer naar dorpjes en uitstapjes
- gids tijdens alle wandeltochten.
Dit is exclusief:
- De vliegreis (deze boek je zelf bij Transavia vanuit Rotterdam; kosten afhankelijk
van moment van boeken tussen € 100 en € 150,- retour).
- eventuele toegangskaartjes, hapjes en drankjes in Valencia en eventuele andere
uitstapjes;
- Wil je je vakantie verlengen, dan is dit mogelijk voor een meerprijs van € 60,- per
nacht incl. maaltijden
Heb je belangstelling mail naar villatorrent@gmail.com en wij sturen je een
inschrijfformulier.
Zonnige groeten,
Jeanny
www.villatorrent.com

