
Drive4miles 

Het verhuurbedrijf waarmee wij samenwerken heet Drive4miles en levert goede service. Dat betekent geen lange wachtrijen op het vliegveld bij de 
autoverhuurbedrijven en geen bus transfers vanaf parkeerplaatsen buiten Faro Airport. Er staat een medewerker van het verhuurbedrijf in de aankomst hal op je te 
wachten. Je kunt de auto na je verblijf gewoon op de parkeerplaats van Faro Airport achterlaten en daarmee is alles geregeld.  
 
Prijzen van de autohuur zijn per week. De prijzen zijn inclusief ongelimiteerd gereden kilometers, verzekering (zonder eigen risico/franchise), gratis extra bestuurder, 
snelweg tol transponder (het verbruik van de snelweg dient bij vertrek te worden afgerekend) en 23% BTW.  

De prijzen zijn exclusief kinderstoel/Maxi-Cosi €15 per boeking, verzekering voor het rijden in Spanje €25 per boeking en het huren van navigatie €5 per dag tot een 
maximum van €50 per boeking. 

De auto inleveren voor 08.00 uur ’s ochtends? Dan wordt er een bedrag van €20,- extra in rekening gebracht.  

Als je besluit om bij Drive4miles te boeken, geef aan ons je gegevens door, dan reserveren wij een auto voor je.  

  Type Auto A/C     Personen Seizoen A   Seizoen B  Seizoen C Seizoen D        

B  Fiat Panda 1.0 / Citroën C1 1.0 Ja 4 € 190,- € 350,-  €490,- € 590,-        

C Seat Ibiza 1.2 / Skoda Fabia 1.2 Ja 5 € 200,- € 360,-  €500,- € 600,-        

D Seat Ibiza estate 1.2 Ja 5 € 240,- € 440,-  €580,- € 680,-        

E  Opel Corsa automaat Ja 5 € 280,- € 460,-  €600,- € 700-        

F Citroën C-Elysée  Ja 5 € 300,- € 500,-  €660,- € 740,-        

F1  Opel Astra Station Ja 5  € 340,- € 580,-  €760,- € 820,-        

G Renault Grand Scenic diesel 1.6 Ja 7 € 540,- € 760,-  €900,- € 1100,-        

	

Seizoen A: 01/11 - 19/12 & 11/01 - 31/3                        Seizoen B: 1/4 - 30/6 & 1/10 - 31/10  & 20/12 – 10/01      

Seizoen C: 1/7-14/7  & 21/8 – 30/9    Seizoen D          15/07 – 20/08 


