Med fly til Almunecar på Costa Tropical i Spania
Turkode: 1801 Avreise: 13. januar
Antall dager: 29 dager
For 16. gang arrangerer vi vårt
vinteropphold i Spania. Antall år vi har
vært der, er vår garanti for en vellykket
og innholdsrik tur. «Vår by»,
Almunecar, er en pittoresk liten by på
den tropiske kyst kun 7 mil fra Malaga
Flyplass! «Den tropiske kyst» er uten tvil ett av Spanias vakreste områder
og har i sine mange småbyer bevart sin spanske atmosfære. Almunecar er
3000 år gammel og fortsatt vandrer vi rundt i historiske minner fra
romertida. Gamlebyen er idyllisk og fascinerende.
Vi flyr ut fra Gardermoen og hjem til Torp. Dette gjør vi for å ha gode
ankomsttider. Vi bor som vanlig på Hotel Helios. Hotellet ligger på San
Cristóbal-stranden med en vakker strandpromenade rett utenfor døra.
Hotellet tilbyr oppvarmet utendørsbasseng samt en stor og luftig bar med
vakker sjøutsikt som nærmeste nabo til stranden. På taket er det en flott
solterasse hvor man også kan nyte en vakker solnedgang.
Det er underholdning i restauranten hver kveld, og i år bringer vi med oss
eget orkester for å spille kjente og kjære melodier.
Hotellet har alle fasiliteter. God frokost og god middag med drikke er
inkludert. Rommene er elegante og moderne, og alle har balkong med
sjøutsikt.
Til gamlebyen er det kun få minutter til fots.

Reiserute:
Vi flyr med «Norwegian» fra
Gardermoen til Malaga. Returen er med
samme flyselskap til Torp. Selvfølgelig
sørger Euroreiser for at dere bringes t/r
flyplassene

Pris pr person i dobbeltrom for 28 netter kr 15750,Enkeltromstillegg: Kr 4760,Prisen inkluderer:
Transport med buss til og fra flyplasser
Flyreise Gardermoen – Malaga og Malaga – Torp
28 netter på Helios Hotell
Frokost og middag under hele oppholdet. Drikke til maten er inkludert
Reiseledertjeneste under oppholdet.
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Nabobyen Nerja med Europa-balkongen. Muligheter for besøk i de
flotte dryppvannsgrottene (Cueva de Nerja)
Marked i Funcherola. I tillegg blir det trivelig besøk i den norske
Sjømannskirken hvor vi spiser lunsj før vi reiser opp til Mijas, en
sjarmerende «hvit» by med kjempeutsikt over Funcherola og Malaga
Gibraltar, mer britisk enn England selv! Mulighet for tollfri handel.
Granada, hvor gamlebyen er helt enestående. Samtidig er det mulighet
for besøk på mauriske Alhambra, en av Spanias største attraksjoner.
I tillegg arrangeres det småturer i nærmiljøet inkludert marked i
Almunecar hver fredag
Dessuten vil det bli muligheter for felles utflukter med en svensk
reisegruppe

