
PROGRAMMA VIP
AC Hotel Palacio Universal by Marriott



PRAKTISCHE INFORMATIE

REISDOCUMENTEN:  Identiteitskaart.

TIJDZONE:  In Spanje geldt dezelfde tijdzone als in België. 

VALUTA: In Spanje wordt betaald met de Euro.

KLIMAAT: Vigo heeft een gematigd maritiem klimaat dat sterk wordt 
beïnvloed door zijn ligging aan de Atlantische Oceaan. 

TAAL:  In Vigo wordt voornamelijk Spaans gesproken, komt u in de  
toeristische gebieden dan spreekt men ook  een “beetje” Engels. 

LIGGING:  Vigo ligt aan de Atlantische Oceaan, in het noordwesten 
van Spanje niet ver bij de grens met Portugal vandaan.

ASL TRAVEL: travel@aslgroup.eu
+32 11 29 50 05



VIGO
De havenstad Vigo is gelegen in de buurt van de monding van de 
rivier met dezelfde naam. Dit is een groot industrieel en toeristisch 
centrum. Hier vindt u verschillende soorten van rust. De keuze van 
het aantal opties is erg breed en wordt bepaald door de unieke kli-
matologische omstandigheden van de regio. Koude winden van de 
Atlantic worden door de Islas Cies-eilanden gestopt, zodat bezoekers 
van de stad altijd door de schilderachtige omgeving kunnen 
wandelen en van de pracht van beboste heuvels kunnen genieten.

Het oudste deel van de stad is het Barrio del Berbes kwartaal. 
Eens woonden hier zeelieden die in de haven werkten.  Hier treft 
u ook een van de moderne restaurants, die de grootste selectie 
van gerechten met zeevruchten biedt. Vergeet ook niet het meest 
beroemde gerecht in de lokale keuken - tapas. Fans van winkelen 
kunnen van oudsher genieten op de Mercado la Pedra markt.



PROGRAMMA
DAG 1:  WOENSDAG 12 APRIL 2017

08:15  Afspraak op de luchthaven van Maastricht

09:45  Vertrek vlucht naar Vigo

12:00 Vertrek met bus naar hotel & check-in

Vrije namiddag & avond

*Vluchturen onder voorbehoud van wijzigingen



PROGRAMMA
DAG 2: DONDERDAG 13 APRIL 2017

Ontbijt

Optioneel

09:30  Vertrek daguitstap naar Santiago de Compostella
*terugkeer voorzien omstreeks 17:00

19:30  Vertrek naar het stadion

21:05  Wedstrijd

Terugkeer naar hotel na wedstrijd

*gelieve 5 minuten voor vertrek in de lobby aanwezig te zijn.



PROGRAMMA
DAG 3: VRIJDAG 14 APRIL 2017

Ontbijt & Check-out.

08:00  Vertrek naar de luchthaven

10:00  Vertrek vlucht naar Maastricht

12:15  Aankomst in Maastricht

*gelieve 5 minuten voor vertrek in de lobby aanwezig te zijn.



AC HOTEL PALACIO UNIVERSAL ****

AC Hotel Palacio Universal is in a classical-style building dating from the 19th 
century. This smart and luxurious hotel is next to the port, and 5 minutes on 
foot from Vigo city centre.

After a day of sightseeing or business in the city, you can relax in the Turkish 
bath, or by doing some exercise in the hotel’s fitness centre. The AC lounge pro-
vides you with a tranquil space where you can chat with friends or colleagues 
and dine in style without leaving the hotel. Alternatively, you can stroll around 
the surrounding gardens and outdoor terrace. Free WiFi is available throughout 
the hotel.

From here you can easily access the port area, and the city centre, where you 
can find a wealth of Galician seafood restaurants and trendy bars.



BUDGET

PRIJS PP 735 EURO 

INBEGREPEN:

Vlucht Maastricht - Vigo H/T incl taksen en drankje

2 overnachtingen in AC hotel Palacio  in kamer en ontbijt (op basis van 2-persoonskamer)

Wifi inbegrepen

Transfer luchthaven - hotel H/T

Transfer wedstrijd H/T

Wedstrijdticket - first class

Begeleiding ter plaatse door ASL Travel

NIET INBEGREPEN:

Supplement single kamer: + 115 euro

Daguitstap naar Santiago de Compostella



FIJNE REIS


