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PLAYA DE ALBIR
Avreise 24.oktober - 22 dager kr. 18 990,-

Playa Hotel & Spa
Albir Playa Hotel & Spa er
moderne og innovativt, og
inviterer oss til et opphold på
et unikt spahotell i Alicante. Et
overnattingssted i
avantgardestil, spesielt
utformet for hygge, avslapning
og spa, for ikke å glemme all
den gode middelhavsmaten.
Hotellet ligger rett ved siden
av naturparken Sierra Gelada
og kan tilby en minneverdig
opplevelse til alle som vil få
mest mulig ut av reisen.
Vi skal bo 12 dager i Playa de
Albir, og det blir arrangert
lokale utflukter under
oppholdet.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Vi møtes på morgenen for å ta plass i bussen og vende snuten mot
Sverige, men før vi kommer dit gjør vi en stopp for kringle og kafee
ved Moss. Videre over grensen og på svenske veier mot Gøteborg,
underveis vil det bli en pause med mulighet for lunsj. Vi sjekker
ombord og finner vår lugar før vi møtes til en velsmakende 3-retters
middag! Vel bekomme!

Dag 2: Kiel - Schweinfurt
Etter en god frokost om bord legger vi til kai i Kiel kl. 09.15. I dag
kjører vi forbi Hamburg, Hannover og Kassel på veien til
Schweinfurt. Vel fremme sjekker vi inn for middag og overnatting på
Mercure Hotel Schweinfurt Maininsel.

Dag 3: Schweinfurt - Locarno
Vi laster opp etter frokost og sett- er kursen mot Locarno i Sveits.
På formiddagen passerer vi Bodensjøen ved Bregenz og fortsetter til
det lille fyrstedømmet Liechtenstein, til hovedstaden Vaduz. Her tar
vi en lang pause for lunsj, og kanskje tar noen turen opp til det flotte
slottet som kneiser over byen. Etter lunsj fortsetter turen gjennom
et flott alpelandskap, over fjellpasset Bernardino, ned mot innsjøen
Lago Maggiore og frem til byen Locarno der vi skal bo på H4 Hotel
Arcadia
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Dag 4: Locarno - Narbonne
Etter frokost ruller bussen videre inn i Italia. Vi passerer byen Milano, og når vi nærmer oss Genova ser vi Middelhavet for første gang
på denne turen. Vi fortsetter langs den italienske og franske rivieraen og videre gjennom Provence. Vel fremme ved Novotel Narbonne
Sud sjekker vi inn for middag og overnatting.

Dag 5: Narbonne - Playa de Albir
Siste etappe mot Albir starter. På formiddagen passerer vi den
spanske grensen. Vi kjører via Barcelona, Tarragona og Valencia, til
Albir Playa Hotel & Spa. Her skal vi kose oss i 12 dager.

Dag 6 - 17: Playa de Albir
Sol, varme, bading og avslapping - her er det tilbud for alle. Kjetil`s
Bussreiser arrangerer flere lokale utflukter i løpet av oppholdet.
Reiselederen informerer mer om dette under turen nedover.

Dag 18: Playa de Albir - Narbonne

Reisefakta:
• Bussreise

Etter frokost er tiden kommet for å sjekke ut og sette kursen mot
nord. Novotel Narbonne Sud i Narbonne er første stopp på
hjemreisen.

Dag 19: Narbonne - Grenoble

• Stena Line t/r i 2-sengs

innvendig dobbeltlugar
• 19 hotellovernattinger i

dobbeltrom
• Frokost og middag hver dag

( fra og med middag første dag
til og med frokost 22.dag )
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 6500,Utflukter: Info om disse på reisen
Reisevaluta: Euro, debet- og/
eller kredittkort.

I dag legger vi Spania bak. Vi krysser Pyreneene på formiddagen,
kommer inn i Frankrike, kjører forbi byene Montpellier og Valence
før vi stopper i den gamle OL-byen Grenoble. Her sjekker vi inn på
Hotel Mercure for middag og overnatting.

Dag 20: Grenoble - Fulda
I dag går ferden gjennom de franske og sveitsiske alper. Vi passerer
byer som Annecy, Bern og Basel før vi ankommer Hotel Fulda Mitte
i Fulda, Tyskland.

Dag 21: Fulda - Kiel
Dagens etappe går til Kiel. Vi passerer byene Hannover og Hamburg
og er fremme på kaia i god tid før Stena Lines båt til Göteborg har
avgang kl. 18.45. Om bord koser vi oss med siste felles middag for
denne gang: buﬀet med drikke inkludert.

Dag 22: Gøteborg - Østlandet
Nå er det ikke langt igjen før vi er tilbake i Norge. Vi kjører E6
nordover, og i løpet av kvelden er alle hjemme.

