FAQ
Veelgestelde vragen & antwoorden
Hoe is het vervoer ter plaatse geregeld?
De accommodatie is enkel met auto of scooter te bereiken. Aangeraden wordt om zelf een auto of scooter te huren, of een auto
te delen met andere gasten van het retreat. Vanuit de organisatie sturen wij het gezamenlijke auto huren aan, omdat dit praktisch
en betaalbaar is.
Waar kan ik mijn vluchten boeken?
De tijden en prijzen van vluchten verschillen sterk. Vanuit Kleurriijk Leven kunnen we geen adviserende rol aannemen, gezien we
geen invloed hebben op de uitvoer van vluchten. Wel raden we aan om verschillende luchthavens en maatschappijen te bekijken,
om een zo goed mogelijke balans te vinden tussen de prijzen en vertrektijdenInchecken op de accommodatie kan vanaf 16:00u.
We raden je dus aan om een ochtend of middagvlucht te boeken.
Wat zijn de in- en uitchecktijden?
Op de aankomstdag kan vanaf 16.00 uur worden ingecheckt. Op de vertrekdag kan tot 10.00 uur worden uitgecheckt.
Uit wat voor kamers kan ik kiezen?
De retreat locatie heeft verschillende kamertypes:
•
Kamers met een tweepersoonsbed (1 badkamer per 4 personen)
•
Kamers met 2 losse eenpersoonsbedden (1 badkamer per 4 personen)
•
Een suite met een tweepersoonsbed met eigen badkamer (niet boekbaar bij het Biogondisch Ibiza Retreat)
Is er een zwembad aanwezig?
Ja, er is een groot zwembad aanwezig met een panoramisch uitzicht over het gebied van St. Eularia en St. Carlos.
Zijn badlinnen/handdoeken inbegrepen?
Ja. Daarnaast worden de badlinnen/handdoeken1 maal verschoond.
Hoe wordt de kamerindeling bepaald?
Bij boeking kan er een voorkeur worden uitgesproken om een kamer met iemand te delen. Uiteraard houden we er zoveel mogelijk
rekening mee dat reisgenoten bij elkaar op de kamer komen. We kunnen bij oneven aantallen echter niet garanderen dat dit lukt.
Tevens houden we rekening met een man/vrouw indeling van de kamers, maar kunnen ook hierbij geen garantie geven.
Is er een mogelijkheid om een was te draaien wanneer nodig?
Ja, bij de locatie is een wasmachine aanwezig waar kosteloos gebruik van kan worden gemaakt.
Wat is de locatie van de accommodatie?
De retreat locatie bevindt zich in een rustige omgeving, bovenop een berg met een panoramisch uitzicht over het landschap van
St. Eularia en en St. Carlos. Het landgoed ligt op 5 minuten rijden van de 3e grote stad van Ibiza, St. Eularia, en op circa. 20 minuten van Ibiza Stad. Het dichtstbijzijnde strand bevindt zich op 5 minuten rijden, het strandje bij St. Eularia met haar omliggende
baaien.
Hoe kom ik bij aankomst op de luchthaven op de retreat locatie, en andersom?
Bij aankomst op de luchthaven zijn voldoende taxi’s aanwezig die voor ca. €40,- per taxi naar de retreat accommodatie rijden. Ook
is er een mogelijkheid om voor een veel kleiner bedrag een busticket te kopen naar St. Eularia, van waaruit je een taxi kunt pakken
naar de accommodatie. Vanuit St. Eularia is de rit stukken korter en daarmee goedkoper. In de regel delen gasten de taxi, wanneer
mogelijk, met andere reisgenoten. Bij vertrek kunnen wij als organisatie op aanvraag een taxi regelen.
Is het afsluiten van een reisverzekering verplicht?
Ja, het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Er zijn diverse maatschappijen met ieder hun eigen voorwaarden. Neem deze
goed door en laat je wanneer gewenst door ons adviseren.

