
            

 

SPECIALE VALENTIJNSACTIE SENIOREN  

08 daagse seniorenreis naar Jerez de la 

Frontera om Valentijn te vieren . 

Hotel Sherry Park **** 

Verblijf in half pension ( dranken avondmaal inbegrepen ) 

Reisbegeleider : Eddy Boeckmans 

Heerlijk lenteweer in deze periode 

Vertrek     zaterdag 11 februari 2023 

Terugreis  zaterdag 18 februari 2023 

 

Extraatjes Valentijnsreis aangeboden door uw reisorganisatie                                

B Travel  ( Eddy )  

Volgende diensten en excuries zijn in onze prijs inbegrepen : 

op zaterdag 11 februari 2023                                                                                  

aankomst en transfer naar Hotel Sherry Park **** in Jerez      

op zondag 12 februari 2023                                                                                       

een gezamenlijke wandeling naar het centrum van Jerez                                     

Eddy zal jullie begeleiden. 

op maandag 13 februari 2023.                                                             

een 3 uur durend bezoek met de autobus aan een bodega in  de stad en 

uiteraard proeven van drie verschillende sherry´s U heeft Jerez niet echt 

bezocht als u geen bodega bezocht heeft. Alleen wijn uit deze regio mag 

de officiële naam ‘Sherry’ dragen. De typische ‘versterkte’ witte wijn 

dankt zijn smaak aan de unieke combinatie van de kalkrijke bodem, de 

druivensoorten en de overvloed aan zon in deze regio. In Jerez is een 



overvloed aan grote wijnhuizen, de zogenaamde ‘Bodega’s’, die elk op 

hun eigen wijze via rondleidingen en proeverijen de trots van hun 

traditie aan u willen laten zien. 

 

op dinsdag14 februari 2023                                                                        

een gastronomisch dineetje  in een fijn door Eddy uitgezocht 

restaurantje , met dranken inbegrepen Wij vieren samen Valentijn voor 

de senioren !!! 

op woensdag 15 februari 2023                                                                       

1 volledige dag naar de wereldstad Sevilla                                                        

vertrek om 09.00 uur in de morgen . Eddy is uw gids en wij bezoeken                       

samen met een rustige wandeling : Plaza Espagna / Park Marie 

Theresia/ stadscentrum met de kathedraal /boottochtje van 1 uur op 

de rivier Guadalvivir / Gouden toren / en het oude stadsgedeelte.                                         

Middagmaal ( heerlijke spaanse tapas )en dranken inbegrepen. 

                                                                                                           

op donderdag 16 februari 2023                                                                   

Samen naar een paardenshow ( zeer bekend in Jerez )                                                                          

De show “ How the Andalusian Horse Dance “ bestaat uit zes tot acht 

verschillende choreografieén ( oa klassiek , paard met wagen en Doma 

Vaugera ) met een hoge amusementswaarde. De show is om 12.00 uur                             

s´middags. Wij gaan er heen met een bus. 

 

op vrijdag 17 februari 2023                                                                             

een volledige vrije dag voor iedereen                                                            

ontbijt en avondmaal in ons Hotel 

                                                                                                                                                                

op zaterdag 18 februari 2023                                                                                     

na het ontbijt gaan wij uitchecken en transfer naar de luchthaven voor 

vertrek naar Brussel 

 

Einde van onze diensten…….. 

 

Eddy maakt voor deze VALENTIJNSREIS een speciale prijs : 

1.295 €  

Geen singletoeslag voor alleenstaande Senioren. 

 



 

 

Volledige beschrijving van ons Hotel :  Sherry Park **** 

Prachtig en mooi 4 sterrenhotel in Jerez de la Frontera 

Ligging 

Dit viersterrenhotel ligt in een rustige omgeving van de stad Jerez de la 

Frontera. De ligging en de service maken het hotel een ideale 

vakantiestek. 

Uitrusting 

Dit stadhotel ligt in Jerez de la Frontera (Cadiz), ongeveer 500 meter 
van het stadscentrum. In de onmiddellijke omgeving vindt u tal van 
winkels, boetieks, bars, restaurants en bruisend 

nachtleven. In de nabije omgeving bevinden zich het congrescentrum en 
de Spaanse hofpaardrijschool. 

 
Airconditioning en een verwarming zorgen voor een prettig luchtklimaat 
in de kamers. De meeste kamers hebben een balkon. De met 

vloerbedekking uitgeruste kamers beschikken over een 
tweepersoonsbed. Er zijn aparte slaapkamers. Bovendien zijn een kluis, 

een minibar en een bureau beschikbaar. Ook een koelkast behoort tot 
de standaardvoorzieningen. Voor vakantiecomfort zorgen een telefoon 
met directe buitenlijn, een tv met satelliet-/kabelontvangst en Wi-Fi 

(kosteloos). Een keuze uit verschillende kussens belooft een heerlijk 
comfort. De badkamers zijn uitgerust met een douche, een bad en een 
bidet. Een föhn en een make-upspiegel zijn voor het gemak van de 

gasten beschikbaar. Als extra service genieten de gasten in de 
badkamers van cosmetische producten. Rolstoelvriendelijke kamers 

kunnen worden geboekt. Het hotel beschikt over niet-rokerskamers. 
 
Het hotel biedt op 3 verdiepingen 348 kamers, 2 suites en 172 

tweepersoonskamers die met een lift bereikbaar zijn. Aan de receptie in 
de ontvangsthal staat meertalig personeel met raad en daad bij. Het 

voorzieningenaanbod van het hotel bevat een bagagedepot en een kluis. 
In het verblijf is Wi-Fi kosteloos verkrijgbaar. De tourdesk biedt 
ondersteuning bij het boeken van excursies. Rolstoelvriendelijke 

faciliteiten zijn beschikbaar. Er zijn winkels die tot rondneuzen en 
flaneren uitnodigen. Buiten biedt een tuin extra ruimte voor 
ontspanning en recreatie. Tot de overige voorzieningen van het hotel 

behoort een bibliotheek. De gasten die met de auto komen, kunnen in 
een garage of op de parkeerplaats parkeren. Onder de beschikbare 



voorzieningen bevinden zich roomservice, een wasservice, een kapper en 

een muntwasserette. 

 

 

 

 

Een internationale keuken met uitgebreide keuze van gerechten   

  

Een prachtig zwembad om uit te rusten en te genieten van het 

goede weer. 

 

Zeer mooie en stijlvolle kamers voor iedereen. 



 

Prachtig restaurant met bijzondere goede keuken 

 

Echt waar …heerlijke gerechten voor onze senioren. 

 

Fijn verblijf gegarandeert……. 

Eddy Boeckmans  uw organisator en reisbegeleider 

 

 


