
 

 

LAGOS 

In het westen van de Algarve ligt Lagos te schitteren. Ook een echte zon, zee en strandbestemming, 

maar toch is het kustplaatsje een uitzondering op de regel. Dat heeft het authentieke stadje te 

danken aan de combinatie van een rijke historie, de hippie-achtige sfeer en de oogverblindende 

stranden op loopafstand. Met de Padelbanen op het complex is dit een bestemming waar jullie niets 

te kort gaan komen! Wij bieden een compleet verzorgd pakket, inclusief vluchten en de meeste 

maaltijden. Uiteraard is er, naast het drukke padel programma, meer dan voldoende ruimte om ook 

zelf kennis te maken van al het moois én lekkers dat de Portugese hoofdstad te bieden heeft…  

We adviseren jullie graag! 

 

 

 



 

Inclusief: 

- Heenvlucht Amsterdam – Faro   woensdag 01 december  0725u-0930u 

- Terugvlucht Faro – Amsterdam   zondag 05 december   1945u-2355u 

- 4x overnachtingen in **** aparthotel aan het strand van Lagos, op basis van verblijf op een 

tweepersoonskamer, inclusief ontbijt. Elk appartement beschikt over eigen keuken en 

balkon, patio of terras. 

- 3x diner op woensdag, donderdag en vrijdag. Op zaterdagavond is het diner voor eigen 

invulling. 

- 10 uur Padel, onder meer; 

o Trainingen en coaching onder leiding van een Engels sprekende trainer 

o Mix-Inn op een lokale club 

o Intercambio; meet je krachten met lokale spelers 

- Airport Transfer 

- Deskundige padel begeleiding vanuit Trainingskampen.nl 

Optioneel (niet bij de prijs inbegrepen) 

- 1persoonskamer toeslag: € 35,00 per kamer per nacht 

- Extra trainingen en/of wedstrijden 

- Activiteiten buiten het programma 

- Upgrade naar volpension 

- Voorkeur voor andere dan bovengenoemde vluchten  (afhankelijk van vluchtprijzen) 

- Extra onderdelen vlucht: voorkeur stoelreservering en bijzondere bagage tegen toeslag 

- Verblijf in een vierpersoonsappartement, korting van € 10,00 per persoon per dag 

 

 

 

PADELTRIP 

LAGOS 

o.b.v. Halfpension – minimaal 16 deelnemers 

*prijzen zijn op basis van beschikbaarheid én dagprijzen 

 € 579,00 p.p. 


