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TORREMOLINOS
LANGTIDSFERIE I SPANIA VINTEREN 2020
AVREISE 20.FEBRUAR - 2020 - 31 DAGER KR. 26 990 ,-

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 vinterhalv- året 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!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Etter en hyggelig tur til Göteborg, sjekker vi inn på Stena
Line sin ferge til Kiel i god tid før avgang. Mens båten legger
fra kai kl. 17.45, koser vi oss med en bedre 3-retters middag,
Overnatting i innvendig dobbeltlugar.

Dag 2: Kiel - Liege
Etter en god frokost setter vi kursen mot byen Liege i Belgia.
Vi kjører via Hamburg, Hannover og Køln før vi ankommer
Ramada Plaza Liege City Centre og sjekker inn for middag og
overnatting.

Dag 3: Liege - Paris
I dag går ferden videre til Paris, Frankrikes hovedstad. Vi
ankommer Paris på ettermiddagen og tar en enkel sightseeing
i byen før vi sjekker inn på Hotel Mercure Paris Centre Tour
Eiﬀel. Felles middag om kvelden
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Dag 4: Paris - Bordeaux
Vi fortsetter sørover gjennom Frankrike, gjennom
imponerende jordbruksområder og mot Bordeaux. På
ettermiddagen ankommer vi Novotel Bordeaux Le Lac for
middag og overnatting.

Dag 5: Bordeaux - Madrid
Etter frokost setter vi kursen mot Spanias hovedstad, Madrid.
Vi kjører langs Biscayabukta, krysser grensen til Baskerland og
fort- setter videre inn i Spania. Underveis får vi se et utrolig
vakkert landskap - og er vi heldige med været denne dagen,
kommer vi til å få en spektakulær utsikt over
bondelandskapet etter at vi har passert grensen til Spania.
Tidlig på kvelden ankommer vi Hotel Santos Praga i Madrid.

Reisefakta:
* Båtreise Gøteborg - Kiel t/r
med plass i innvendig
dobbelt lugar
* 28 hotellovernattinger med
plass i dobbeltrom
* Frokost og middag hver dag
* Gratis vin og vann til hver
middag i Torremolinos
* Reiseleder
Tillegg:
Enkeltrom kr. 9990,-

Dag 6-25: Madrid - Torremolinos
I dag når vi vårt reisemål Torremolinos, og Hotel Sol House
Costa del Sol. Den flotte siste-etappen går langs kysten, blant
annet passerer vi Granada og Sierra Nevada fjellene. Sent på
ettermiddagen ankommer vi hotellet.Alle har fått rom med
noe sjøutsikt og balkong. Her skal vi nyte livet de neste 3
ukene med sol og varme, langt unna snø og kulde. Vi kan glede
oss over hotellets mange fasiliteter, som basseng og spaavdeling. I løpet av oppholdet gis det tilbud om spennende
utflukter.

Dag 26: Torremolinos - Calpe
Tiden for hjemreisen har kommet, og i dag har setter vi kurs
mot Calpe. Vi ankommer byen på ettermiddagen, og sjekker
inn på vårt hotell, Diamante Beach for middag og overnatting.

Utflukter:

Dag 27: Calpe - Narbonne

Gibraltar kr 500,Cordoba kr. 500,-

Vi beveger oss videre nordover, via Barcelona og inn i
Frankrike. Dagens etappe ender i byen Narbonne i Frankrike,
der vi sjekker inn på Novotel Narbonne Sud for middag og
overnatting.

Reisevaluta:
Euro, debet-og/eller
kredittkort

Dag 28: Narbonne - Dijon
I dag merker vi at temperaturene synker - vi er på vei mot
vinteren igjen! Dagens etappe går via Orange og Lyon, før vi
ankommer Mercure Hotel i Dijon.
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Dag 29: Dijon - Düsseldorf
Vi krysser grensen til Luxemburg og kjører inn i Tyskland på formiddagen. Dagens middag og
overnatting blir på Novotel Düsseldorf City West

Dag 30: Düsseldorf - Kiel
Ferden går via Münster og Bremen før vi ankommer Kiel i god tid før båtens avgang kl. 17.45. Om bord
spiser og hygger vi oss under turens siste felles middag.

Dag 31: Göteborg - Østlandet:
Vi kjører E6 nordover mot Norge. Veiene er gode, så milene går unna. Beregnet ankomst i Oslo er
cirka kl. 15.00. I løpet av kvelden er alle hjemme igjen. Takk for denne gang!

