Reizen:
Gratis benzine voor uw rondreis door Portugal !

Speciale actie van Casa Bela Moura en Quinta da Geia, tijdens de deelname aan BBexpo in
Brussel.
Op het eerste zicht hebben deze beide charmehotels (of boutique-hotels zoals men dat in het jargon
zegt) niet veel met elkaar gemeen;
Casa Bela Moura is een hedendaagse bed & breakfast, met 15 kamers en een verwarmd zwembad, aan
de toeristische Algarve-kust, in het Zuiden van Portugal en wordt sinds 2002 gerund door een Belgisch
koppel,
terwijl Quinta da Geia – dat nu al 15 seizoenen lang een klein en charmant hotel is (gebouwd op de
restanten van een 18e eeuwse boerderij) – zich verschuilt in de heuvels van de Serra da Estrela in het
nog erg traditionele dorpje Aldeia das Dez, in de noordelijke helft van Portugal en opgebouwd is door 2
flamboyante Nederlanders.
Maar wat beide accommodaties reeds van bij de start verbindt, is de persoonlijke inzet van de uitbaters
om elk van hun gasten een aangenaam verblijf te bezorgen in dit prachtige land dat Portugal is. Er
wordt grote waarde gehecht aan het gebruik van streekproducten, gaande van brood, kaas, honing en
ham over traditioneel handwerk tot de lokale wijntjes van kleine wijngaarden en het uitleggen/tonen van
de ouderwetse tradities van de lokale bevolking aan de vakantiegasten.
Intussen logeren de gasten wel in alle comfort, zoals men dat van een luxe-hotel kan verwachten en is
de moderne techniek ook niet meer weg te denken (Wi-Fi, gps-routes voor wandelingen, etc.). Casa Bela
Moura heeft een verwarmd zwembad met bubbelbad en Quinta da Geia heeft zopas een nieuwe SPAzone geopend, met stoombad, sauna en jacuzzi.
Voor de eerste deelname aan de B&B Expo in Brussel, op 10 en 11 maart 2012, wordt nu ook de fysieke
afstand tussen beide hotelletjes weggewerkt. Want speciaal voor wie boekt tussen 10 en 25 maart 2012,
bieden de “charming hotels” een “benzine-korting” van 50,- euro voor wie minstens 5 overnachtingen in
beide hotels boekt. En voor elke extra nacht komt er 5,- euro “benzine-korting” bij. Hiermee kan u
makkelijk de 500 km tussen de Serra da Estrela en de Algarve overbruggen in uw huurauto. Misschien
heeft u zelfs nog wat over voor een tussenstop in het prachtige binneland van Portugal ?!
Meer informatie ? e-mail: info@charminghotels-portugal.com
www.charminghotels-portugal.com (lees ook de rubriek “about Charming Hotels”)
Naast rechtstreeks via de eigen website van deze charmehotels kan u ook bij de betere reisagent terecht:
-

In Nederland kan u beide accommodaties boeken bij Girassol vakanties www.girassolvakanties.nl
In Belgie vindt u Casa Bela Moura in de brochure van Thomas Cook www.thomascook.be en
Quinta da Geia is te vinden in de brochures van Imagine travel www.imaginetravel.be

