
Vakantiepark Terrazas Costa del Sol  
Avenida Sierra Morena, 2 Urbanizacion Bahia las Rocas KM 138 - A7 
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Zoek een plaatsje in de zon en laat alle stress van je 
afglijden. Geniet van een schitterend uitzicht met 
een wijntje in jouw handen. Welkom in Andalusië.  

 

Inbegrepen 

services 

 
WiFi beschikbaar in de 
accommodaties 
 
Bedlinnen 
 
Handdoeken 
 
Eindschoonmaak 
 
Schoonmaakkit 
 
Pendeldienst naar het 
strand  

Informatie  

 
Vakantiepark Terrazas Costa del Sol is een vakantiepark met twee buitenzwembaden waar je 
heerlijk kunt zwemmen en genieten van een uitzicht op zee! Er is voor kinderen van 4 tot 17 jaar 
een kidsclub aanwezig waar zij zich kunnen vermaken. Wil je echt eens even tot rust komen, 
maak dan gebruik van een massage buiten in de ‘zen’ruimte. In het park zijn er speelterreinen 
waar jouw kinderen zich prima kunnen vermaken. Onder toezicht van een professionele 
circusartiest kunnen kinderen van 6 tot 11 jaar zich volledig inleven in de kunst van het 
jongleren, acrobatiek of evenwichtskunst op de fiets. Oudere kinderen kunnen zich aansluiten bij 
de teensclub. Huisdieren zijn van harte welkom op dit vakantiepark.   
 

Omgeving 

 
Er is meer dan voldoende te doen in de omgeving. Een dagje strand kan natuurlijk niet 
ontbreken bij een vakantie aan de Costa del Sol. Maak kennis met de Britse cultuur en Berberse 
aapjes op de rots van Gibraltar. Bezoek de top en geniet van een prachtig uitzicht. Ben je een 
echte botenliefhebber? Er zijn verschillende havens waar je geniet van een heerlijk drankje aan 
de kade met uitzicht op de vele prachtige boten. 
 

Accommodatie 

 
Met de Albert Heijn actie verblijft je in een 6-persoons-appartement. Dit appartement beschikt 
over een woonkamer met twee slaapbanken, een keukenhoek die uitkomt in de woonkamer, 
twee slaapkamers en een badkamer/toilet.  
 
Apparatuur inbegrepen: koffiezetapparaat,  broodrooster, vaatwasser, magnetron of oven en 
een waterkoker.  
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