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6 persoons appartement met 

uitzicht op zee

3 tweepersoons slaapkamers 

waarvan 1 met stapelbed

Complete badkamer met ligbad

Complete badkamer met douche

Compleet ingerichte keuken met 

o.a. vaatwasser en wasmachine

2 balkons waarvan 1 met zijzicht 

op zee

Gemeenschappelijk zwembad van 

8x15m

Gratis WIFI

Airconditioning / verwarming





Las Palmeras
8 pers. vrijstaande villa op ca. 

1350 m2 grond

Privé zwembad 8x4m

4 tweepersoons slaapkamers

waarvan 1 op de eerste verdieping 

met eigen badkamer

Complete badkamer met ligbad 

op de begane grond

Compleet ingerichte keuken 

met o.a. vaatwasmachine

Honden toegestaan 

Kluis

In overleg ook als 10 pers. villa

Gratis WIFI



4 persoons geschakelde  

bungalow op ca 200 m2 grond

2 tweepersoons slaapkamers

Complete badkamer 

met bad/douche 

Compleet ingerichte keuken 

met o.a. vaatwasser

Gemeenschappelijk zwembad 

van 4x8 m

Gezamenlijke barbecueplaats

Jacuzzi op het terras (2/3 pers.)

Airconditioning / verwarming

Gratis WIFI









SPORTVISARRANGEMENTEN
&

VAKANTIEWONINGEN 2018
Het sportvisarrangement is inclusief gecertifi ceerde schipper/gids, bootvisvergunning, aas, brandstof en gebruik 
van alle benodigde hengelsportmaterialen (overwegend Shimano). U hoeft dus echt niets mee te nemen.

Meervalvissen op de Ebro, Zeevissen op de Middellandse Zee of een combinatie van beide:

Eindreinigingskosten voor Sandra 1, 2 en appartement Roned bedragen eenmalig € 40,00 per woning.
Eindreinigingskosten voor Sandra 3, 4 en appartement Zeezicht bedragen eenmalig € 60,00 per woning.
Eindreinigingskosten voor Villa Monika en Las Palmeras bedragen eenmalig € 90,00 per woning.

*  Als 6 persoons huis wordt de slaapkamer boven afgesloten.

Ter plaatse dient € 1,00 per persoon per dag toeristenbelasting voldaan te worden.
Met een maximum van € 7,00 per persoon, ook bij meerdere weken verblijf!

Huur van woningen zijn exclusief beddengoed en handdoeken, te huur á  € 10,00 per persoon per week.

Voor meer info over het vissen, beschikbaarheid en/of reserveringen:
Ron: 0034 610 427 459        -  ronedspanje@gmail.com  -  www.ronedspanje.nl

Het visarrangement is per persoon of per gezelschap te boeken. De prijs is gebaseerd op maximaal 5 sportvissers per boot.
Bij grotere groepen, boot afhuren of afwijkende arrangementen, prijs op aanvraag.

Prijs per persoon voor 5 dagen vissen € 575,00

Voor en naseizoen

Laagseizoen

Middenseizoen

Hoogseizoen

1 januari t/m 12 mei en van 29 september t/m 31 december 2018

12 mei t/m 23 juni en van 8 september t/m 29 september 2018

23 juni t/m 7 juli en van 25 augustus t/m 8 september 2018

7 juli t/m 25 augustus 2018

Tip: Een reis- en/of annuleringsverzekering sluit u het makkelijkst af bij uw eigen verzekeringsagent of ANWB.

Voor uw verblijf kunt u kiezen uit diverse vakantiewoningen welke uitgebreid met 
beschrijving en foto´s te zien zijn op onze website WWW.RONEDSPANJE.NL

Appartement Roned
Voor 4 personen

Appartement  Zeezicht 
Voor 6 personen

Sandra 1 en 2
Voor 4 personen

Voor en naseizoen
Laagseizoen
Middenseizoen
Hoogseizoen

per week
per week
per week
per week

€ 360
€ 420
€ 480
€ 590

per week
per week
per week
per week

€ 520
€ 580
€ 720
€ 850

per week
per week
per week
per week

€ 610
€ 740
€ 780

€ 1010

Sandra 3 en 4 (6 p)
Villa Monika (6 p)

Las Palmeras
Voor 6 personen*

Las Palmeras
Voor 8 personen

Voor en naseizoen
Laagseizoen
Middenseizoen
Hoogseizoen

per week
per week
per week
per week

€ 740
€ 870

€ 1090
€ 1260

per week
per week
per week
per week

€ 740
€ 990

€ 1140
€ 1290

per week
per week
per week
per week

€ 840
€ 1090
€ 1290
€ 1490
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