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HOOGTEPUNTEN 
 
Zou het geen goed idee zijn om tot rust te komen in een wondermooie omgeving, te onthaasten op een luxueuze manier, 
lekker te eten en volop te genieten van heel veel gezelligheid? Het zal wel zijn! 
 
Wel bij deze nemen we je graag mee voor een heerlijke week Portugese Algarve in een aangenaam seizoen, wanneer de 
zon al lekker van de partij is maar het massatoerisme nog ver weg is. 
 
Een tijdje geleden ontdekten we min of meer per ongeluk dit stukje paradijs in Portugal, een prachtig en ruim hotel, 
idyllisch gebouwd op de fameuze kliffen nabij het oneindige strand Praia de Falesia en het super sympathieke dorpje 
Olhos d’Agua. 
 
We hebben Tui blue Falesia uitvoerig getest en meer dan goedgekeurd als een zeer volwaardig 4- à 5-sterren hotel, met 
een vriendelijke casual sfeer, prima faciliteiten binnen en buiten, zeer ruime en comfortabele kamers, en, heel belangrijk 
voor ons Belgen, een bijzonder te smaken gastronomie. 
 
Kortom, ons besluit stond vlug vast, dit is de perfecte locatie om met een leuke groep gelijkgestemden een zalige week 
door te brengen in het voorjaar, of het nu is om niks te doen, dagelijkse wandelingen te maken, of iets ertussenin, voor 
ieder wat wils! Onze eerste Go For Algarve waren telkens een groot succes dus jij gaat in het voorjaar 2023 toch ook 
mee? 
 
Een hotelvakantie boeken bij Go For Cruise betekent net wat beter en vollediger met 
 

 rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten zonder bagage perikelen 
 toegang  tot de Diamond Lounge voor de heenvlucht 
 gratis diner in het à-la-carte specialiteitenrestaurant 
 GFC initiatieven ter plaatse, wandelingen en kwis 

 
 
VLUCHTEN 
 
Heen en terug van Brussel naar Faro met Brussels Airlines in economy (o.v.): 
 

 donderdag 10 maart 2023 vlucht SN 3801 Brussel 11:00 – Faro 12:55 
 donderdag 23 maart 2023 vlucht SN 3802 Faro 13:45 – Brussel 17:35 

 
Niet aarzelen is de boodschap om vluchttoeslagen te vermijden! 
 
 
 

Go For Cruise 



HOTEL 
 
Tui Blue Falesia heeft ons zo hard bekoord dat we onze geslaagde ervaringen ter plaatse willen delen met jullie als 
medereizigers, is dat niet fijn? 
 
Dit zeer comfortabele 4-sterren hotel heeft alles voor de vakantieganger die kwaliteit prefereert, geniet van ruimte en 
fantastische vergezichten, gastronomisch niets te kort wil komen, aantrekkelijke faciliteiten kan appreciëren en met de 
glimlach gastvrij wenst bediend te worden. 
 
Nog meer pluspunten van Tui Blue Falesia zijn de rust, de excellente service, de fantastische ligging aan de prachtige 
kliffenkust van Olhos d’Agua en dat alleen 16-plussers welkom zijn. 
 
Geniet van het royaal groot buitenzwembad met zoet water, gratis ligzetels, parasols en handdoeken, in een grote en goed 
onderhouden tuin met aparte terrassen om nog meer te relaxen. Ook het binnenzwembad is ruim, vervolledigd met een 
verwarmd bubbelbad en gratis sauna of stoombad. Degelijk uitgeruste fitnesszaal met yoga, pilates, spinning en een aantal 
toestellen in openlucht. Betalend zijn de schoonheidsbehandelingen en massages in het spacentrum. 
 
Je kan kiezen voor standaard kamers, kamers met zijdelings of kamers met frontaal zeezicht, die ingericht zijn met houten 
vloer, telefoon, gratis wifi, satelliet-tv, gratis safe, koffie- en theefaciliteiten, minibar (betalend), badkamer met douche en 
haardroger, balkon of terras. 
 
Welke kamer jij ook reserveert, ze zijn mega groot, bijna suites en de zalige bedden zijn navenant. 
 
Verblijven doen we in half pension, ontbijt en avondmaal in buffetvorm met zeer uitgebreide keuze en showcooking. Groot 
terras voor wie graag buiten eet. Tijdens de middag kan je tal van lekkere snacks en gerechten bestellen. 
 
Go For Cruise trakteert je op een avond in het prima à-la-carte restaurant bij het zwembad! 
 
Aperitieven kan makkelijk in de bar, zowel in de lounge als aan de pool, blijven plakken na het diner is al even gezellig, al 
dan niet met een streepje muziek erbij. 
 
In totaal zijn er 349 kamers en beschikt het hotel ook over een shop, kapsalon, en ja hoor gratis wifi in het hele resort. 
 
 
OMGEVING 
 
Olhos d’Agua, letterlijk ‘ogen van water’, is een kleine badplaats aan de Portugese Algarve kust, zo’n vijf kilometer ten 
oosten van de stad Albufeira. Er is een strand en er zijn een aantal gezellige cafés en restaurants. Er loopt maar één weg 
naar het strand en het haventje, waar ook enkele restaurants prima service leveren met heerlijke verse gerechten, het is er 
zalig genieten met zicht op zee. Vanaf Tui Blue Falesia is het 500 meter wandelen naar het dorp en één kilometer tot op 
het strand. 
 
Olhos d’Agua heeft zijn naam te danken aan de zoetwaterbronnen die zich op bepaalde plaatsen aan de kust onder het 
strand bevinden. Bij eb komen deze bronnen vrij en vormen ronde plekken in het strand waarin het water naar boven 
opwelt. Deze ronde plekken zien eruit als ‘ogen van water’ en zo zijn ze ook in het wapen van het dorp opgenomen. Het 
water uit de bronnen is lekker koud en prima te drinken. In het verleden werd het gehele dorp voorzien van drinkwater uit 
deze bronnen. 
 
Openbaar vervoer is goed georganiseerd, er is een bushalte op 500 m van het hotel. Via de hotelreceptie kan er snel een 
taxi besteld worden, en voor het hotel kan er een gratis shuttlebus genomen worden naar de naburige stad Albufeira en 
het grote outlet shoppingcentrum daar. 
 
Vlakbij ons resort zijn er geweldige uitzichtpunten op het innemend mooie en ongeveer 10 km lange Praia de Falesia 
strand. Een deugddoende wandeling langs het prachtige strand, onderweg uiteraard met pauze in een uitnodigende 
strandbar, brengt ons helemaal naar de ferm uit de kluiten gewassen badstad Vilamoura. Na de inspanning trakteer je 
jezelf op een lekkere lunch in de jachthaven van Vilamoura. Terugkeren naar Olhos d’Agua kan opnieuw te voet voor de 
extra sportievelingen, maar ook met de lijnbus of nog makkelijker met een taxi, aan jou de keuze. 
 
Naar goede GFC gewoonte nemen we jullie heel graag maar vrijblijvend op sleeptouw! 
 
De afstand van de luchthaven in Faro naar Tui Blue Falesia bedraagt zo’n 35 km, uiteraard is de transfer heen en terug 
inbegrepen bij ons. 
 
 
 



PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-persoonskamer standaard = 795,00 € 
 2-persoonskamer met zijdelings zeezicht = 845,00 € 
 2-persoonskamer met frontaal zeezicht = 945,00 € 

 
 1-persoonskamer standaard = 985,00 € 
 1-persoonskamer met zijdelings zeezicht = 1.085,00 € 
 1-persoonskamer met frontaal zeezicht = 1.285,00 € 

 
Kom op tegen Kanker bijdrage = 10 €  
 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 transfers GFC Vilvoorde – Zaventem – GFC Vilvoorde 
 Brussels Airlines lijnvluchten heen en terug naar Faro in economy 
 luchthaventaksen 
 23 kg bagage + 8 kg handbagage per persoon 
 toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht 
 transfers luchthaven – hotel – luchthaven 
 8 dagen / 7 hotelnachten in Tui Blue Falesia op basis van half pension 
 1 diner in het à-la-carte specialiteitenrestaurant 
 GFC reisleider vanaf 15 deelnemers 
 GFC initiatieven, wandelingen en kwis ter plaatse 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, pet, muts, polo of 2 mondmaskers 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 persoonlijke uitgaven 
 dranken 
 middagmaal 
 reisverzekering 

 
Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens 
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. Wie 
geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis wegens 
ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Touring. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven: 
 

 100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 7,5% op de totale reissom 
 All In reisverzekering = Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverz. = premie van 9% op de totale reissom 

 
Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en 
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal 
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine 
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij. 
                

 

Go For Cruise 
Maubeugelaan 4 – 1800 Vilvoorde 

Tel +32.2.253.38.87    Fax +32.2.253.22.90    
E-mail  info@goforcruise.be 


