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AMARAGUA
10 DAGER MED SOLFERIE VINTEREN 2018
Avreise 10.mars - 2018 - 10 dager kr. 10 990,-

NYHET! 10 dagers tur,
fly t/r ,MYE inkludert!

Torremolinos,
Costa del Sol
Den lange brede stranden, de
spanske og internasjonale
restaurantene og det deilige
klimaet gjør Torremolinos på
Costa del Sol til en av de mest
populære turistdestinasjonene
i Spania. Byen myldrer av
tilbud og aktiviteter. Bysentrum
byr på gågater og en arkitektur
som forteller mye om
områdets spennende historie for eksempel forsvarstårnet
Torre de los Molinos som har
gitt byen sitt navn. I vinterhalvåret har byen et rolig tempo,
men ønsker man mere liv er
det ikke langt til storbyen
Malaga, der shoppingen og
utelivet kan tilfredsstille selv de
mest kresne. Det beste utelivet
i Torremolinos finner du i
havnen Puerto Marina, der byr
kvelds- og nattelivet på noe for
enhver. Bli med oss til varmen i
vinter, og nyt livet langt unna
kulde, snø og is!

Har du noen gang tenkt på hvordan det
kunne være å tilbringe flere uker i varmere
strøk på vinteren, men aldri helt tatt
sjansen? Med dette nye tilbudet gir vi deg
muligheten til å smake litt på det i 10 dager.
Reiseleder med fra Norge, fine flytider
direkte fra Oslo til Malaga med SAS,
transfer Malaga - Torremolinos t/r, 9 netter
på meget bra hotell i Torremolinos, frokost og
middag hver dag på hotellet
( vin og vann inkludert til middag ).

Tar du sjansen? Vi gleder oss!!
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Dag for dag program:
Dag 1: Oslo - Malaga - Torremolinos

Reisefakta:
* Flyreise Oslo - Malaga t/r
med SAS
* Transfer fra flyplass til hotell
i Spania t/r
* 9 hotellovernattinger med
plass i dobbeltrom
* Frokost og middag hver dag
* Vin og vann inkludert til
middag hver dag
* Reiseleder
Tillegg:
Enkeltrom kr. 2990,Transport t/r Gardermoen
kr 500 pr pers
Utflukter:
Gibraltar kr 500,Cordoba kr. 500,Reisevaluta:
Euro, debet-og/eller
kredittkort

Vi møtes på Gardermoen for flyavgang kl.09.05. Etter 4
timer i luften lander vi i Malaga hvor vår buss venter på
oss. Etter en kort busstur når vi vårt reisemål;
Torremolinos, og Hotel Amaragua. Alle har fått rom med
noe sjøutsikt og her skal vi nyte livet de neste 10 dagene
med sol og varme, langt unna snø og kulde. Vi kan glede
oss over hotellets mange fasiliteter, som basseng og spaavdeling. Hotellet ligger fantastisk til ved
strandpromenaden hvor vi kan rusle fra landsby til
landsby. I løpet av oppholdet gis det tilbud om flere
spennende utflukter.

Dag 10: Torremolinos - Malaga - Oslo
Tiden for hjemreisen har dessverre kommet, og i dag
sjekker vi ut av hotellet etter frokost. På formiddagen
blir vi hentet av vår buss som kjører oss til Malaga
flyplass, vi sjekker inn og kanskje tar vi oss tid til en
matbit før flyet vender snuten mot Oslo kl.14.30. Med
mange flotte inntrykk lander vi på Gardemoen kl.18.30.
Vi slår av en prat med våre medreisende og takker for
denne gang!

