Love is in the air…
3 romantische én betaalbare Vueling bestemmingen in het Zuiden voor
een onvergetelijk Valentijnsweekend!
Rode rozen of liever roze gerbera’s, diner bij kaarslicht of ontbijt op bed, lekker welnessen
of samen het nachtleven induiken?
De perfecte Valentijnsdag is voor ieder koppel anders, maar een ding staat vast: er is haast
geen beter excuus om even van de radar te verdwijnen en met z’n tweeën een romantisch
weekendje in te lassen!
Barcelona, 28 januari 2016 – : Een geslaagd Valentijnsweekend hoeft niet duur te zijn, maar
wél uniek, verrassend en onvergetelijk! Vanuit Brussel vlieg je met Vueling direct naar deze drie
superromantische én betaalbare bestemmingen in het Zuiden:
Rome & romantiek – A match made in heaven!
Ontdek de stad samen op een Vespa, zoals Audrey Hepburn en Cary Grant in ‘Roman Holiday’!
Indien je gezien de typisch Italiaanse drukte in de straten van de eeuwige stad toch liever een
rustigere activiteit verkiest, zal een boottochtje op het idyllische meer van Villa Borghese een
leuke verrassing zijn voor je lief! Een dagje rondkuieren, cappucini slurpen bij de Spaanse
trappen en cultuur opsnuiven in de vele musea en monumenten sluit je best af met een glaasje
vino op een terras terwijl je naar de zonsondergang kijkt…of diep in de ogen van je lief!
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Maandag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Voor meer informatie, neem contact op met:
Indra Alex - Grayling Belgium
Tel: + 32 475 76 84 33
E-mail: indra.alex@grayling.com

Vluchtschema Rome Winter 15/16
BRU-FCO
FCO-BRU
Vanaf
21u00-23u10
18u05-20u20
€ 39,99
21u00-23u10
18u05-20u20
€ 39,99
21u00-23u10
18u05-20u20
€ 39,99
17u40-18u50
09u10-11u25
€ 39,99
21u00-23u10
18u05-20u20
€ 39,99
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Droombestemming voor verliefden: Lissabon
Lissabon is een droombestemming voor verliefden, want het is slechts een korte treinrit van het
verbluffend mooie Sintra verwijderd. Dit UNESCO Werelderfgoed is een juweel tussen de bergen
en de zee, en wacht erop door tortelduifjes ontdekt te worden, die zich in haar majestueuze
kastelen, bloemrijke tuinen en kronkelende straatjes durven verliezen.
Na een dagje Sintra geniet je van een betoverende avond in Lissabon met een diner van vers
gegrilde vis bij melancholische fado muziek. Op weg terug naar jullie hotel kunnen jullie dan
(handjes houdend natuurlijk!)- genieten van de wondermooie uitzichten op het kasteel en de
rivier vanuit een van de vele miraduros (uitzichtpunten) die de stad rijk is.
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Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
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Vluchtschema Lissabon Winter 15/16
BRU-LIS
LIS-BRU
Vanaf
17u50-19u35
20u10-23u15
€ 44,99
17u50-19u35
20u10-23u15
€ 44,99
17u50-19u35
20u10-23u15
€ 44,99
17u50-19u35
20u10-23u15
€ 44,99
17u50-19u35
20u10-23u15
€ 44,99

Barcelona Baby!
Bruisend Barcelona blijft bij elke citytrip verrassen en biedt talloze plekken voor verliefden. De
Turo de la Rovira bijvoorbeeld, een oud luchtafweergeschut uit de Tweede Wereldoorlog in het
Parc del Guinardo, is dé perfecte plek voor een romantisch picknick met prachtige
zonsondergang. Of geniet met je wederhelft van het beroemde feeërieke klank- en lichtspel bij
de Font Magica op Montjuic! Het is een van de mooiste fonteinen in de wereld.
Tip voor de vergeetachtige Valentijntjes en de late beslissers…
Komt Valentijnsdag er voor jou altijd sneller aan dan verwacht? Plots is het 14 februari en je
bent weeral te laat om nog iets leuks voor te bereiden?
Gelukkig is er hoop voor alle vergeetachtigen: De Catalaanse versie van Valentijnsdag, Sant
Jordi, is namelijk pas op 23 april!
Elk jaar eren de Catalanen op deze dag hun patroonheilige Sant Jordi met een merkwaardige
traditie. De gewoonte wil dat koppels mekaar cadeautjes geven, de mannen krijgen een boek,
de vrouwen een roos. Barcelona lijkt dan ook op een gigantische openlucht bloemen- en
boekenwinkel op deze dag!
Voor meer informatie, neem contact op met:
Indra Alex - Grayling Belgium
Tel: + 32 475 76 84 33
E-mail: indra.alex@grayling.com

Bezoek de Grayling Belgium Press Room op http://press.grayling.be
Volg Grayling Belgium PR op@GraylingPR_be

De oorsprong van deze eeuwenoude traditie bevindt zich in de legende van een woeste draak
die de inwoners van Catalonië teisterde. De Catalanen boden het vreselijke monster hun vee
aan als buit, maar toen al hun vee op was moesten ze de jongeren offeren. Toen de prinses aan
de beurt was, verscheen de edele ridder Sant Jordi en doodde hij het monster met zijn speer.
Op de plek waar het bloed van de draak vloeide groeide een wondermooie rozenstruik. Sant
Jordi sneed de rozen af en gaf ze aan de prinses.
Verras dus dit jaar jouw prinses (of prins) met een roos, een verhaal en een net iets anders dan
anders Valentijnstrip naar Barcelona!
Flickr Creative Commons – Ferran Moya

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Vluchtschema Barcelona Winter 15/16
BRU-BCN
BCN-BRU
Vanaf
10u10-12u00
07u10-09u20
€ 39,99
21u00-23u00
18u05-20u15
10u10-12u00
07u10-09u20
€ 39,99
21u00-23u00
18u05-20u15
10u10-12u00
07u10-09u20
€ 39,99
21u00-23u00
18u05-20u15
10u10-12u00
07u10-09u20
€ 39,99
21u00-23u00
18u05-20u15
10u10-12u00
07u10-09u20
15u30-17u30
10u40-12u50
€ 39,99
21u00-23u00
18u05-20u10
15u30-17u30
12u40-14u50
€ 39,99
15u30-17u30
12u40-14u50
17u25-19u25
14u35-16u45
€ 39,99
21u00-23u00
18u05-20u15

Over Vueling
Vueling werd in juli 2004 opgericht. Met een vloot van twee Airbus A320-toestellen die vier routes
bedienden, wilde het een uitmuntende service aanbieden tegen zeer competitieve prijzen. Twaalf
jaar later verzorgt de maatschappij vluchten op 410 verbindingen naar meer dan 162 bestemmingen
in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, met een vloot van meer dan 100 toestellen in 23
luchthavens. De vakbladen Air Transport en Agenttravel hebben Vueling allebei bekroond tot best
budget airline van 2015.

Voor meer informatie, neem contact op met:
Indra Alex - Grayling Belgium
Tel: + 32 475 76 84 33
E-mail: indra.alex@grayling.com
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