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TORREMOLINOS
Costa del Sol med fly - avreise 15.mars 10 dager kr. 13 990,Spania
vinteren 2020

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: Gardermoen - Malaga - Torremolinos
Vi møtes ved avtalt sted på Gardermoen, sjekker inn og
slapper av med en kaﬀe kanskje før vi går ombord i vårt fly til
Malaga.Ved ankomst Malaga henter vi vår bagasje før vi går
gjennom passkontrollen og ut til vår ventende buss.Vår sjåfør
kjører oss til vårt bosted i Torremolinos, fantastiske Hotel Sol
House hvor vi skal bo godt og sentralt de neste 21 nettene.
Frokost og middag hver dag.

Dag 2 - 9: Torremolinos
Alle har fått rom med noe sjøutsikt og balkong så her skal vi
nyte livet de neste 9 dagene med sol og varme, langt unna snø
og kulde. Vi kan glede oss over hotellets mange fasiliteter, som
basseng og spa-avdeling. I løpet av oppholdet gis det tilbud
om spennende utflukter som blant annet:
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Gibraltar: Med sin strategiske plassering i det smale
sundet mellom Afrika og Europa, har Gibraltarklippen alltid
vært viktig for maktbalansen i Middelhavet. Her finner vi
spennende spor fra fortiden. I vår tid er det engelskmennene
som har klort seg fast til klippen, uten tvil til Spanias store
irritasjon. Dagens Gibraltar er derfor en merkelig opplevelse
av et England i miniatyr, men med et langt mer behagelig
klima - og med tyvaktige apekatter som er uhyggelig dyktige
lommetyver. Her kan vi nyte dagen på en typisk engelsk pub,
ta turen til toppen av klippen for å se over til Afrika, eller
benytt sjansen til billig, momsfri shopping i de mange
butikkene, mens vi blir passet på av engelske ”bobbyer” som
patruljerer i gatene.

Cordoba :Cordoba har over 30 monumenter oppført på
UNESCOs verdensarvliste og er Europas kulturby i 2016.
Byens mauriske arv er til å ta og føle på når man rusler
gjennom trange smug med sine lave, hvitkalkede fasader.
Arkitekturen og atmosfæren levner ingen tvil om at byen har
vært Andalucias flotteste og kanskje viktigste by gjennom
århundrer. Her finner vi festningsmurer, palasser og kirker
side om side med klostre, synagoger, moskeer og arabiske bad.

Reisefakta:
• Flyreise Gardermoen - Malaga

t/r
• Transfer fly - hotell t/r i Spania
• 9 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom på Sol
House Costa del Sol
• Frokost og middag hver dag

Midt i byenes historiske sentrum ligger Mezquita-katedralen,
Vest-Europas største moské og selve symbolet på Cordobas
makt og rikdom gjennom århundrene. Mezquitaen er en av de
største helligdommene til Islam, og midt inne i denne enorme
moskéen ble det på 1300-tallet bygd en praktfull, kristen
katedral. Samtidig som byggingen symboliserer den kampen
mellom kristendommen og islam som har funnet sted her,
vitner den også om en kultur der de har eksistert side om side
og brakt rikdom og gode tider til regionen.

Dag 10: Torremolinos - Malaga - Oslo

• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 2990,Transport t/r Gardermoen kr 500,pr pers
Utflukter:
Gibraltar kr. 500,Cordoba kr. 500,-

I dag må vi dessverre takk for oss for denne gang og vende
snuten hjemover. Etter en liten mellomlanding i København
ankommer vi Gardermoen etter en spennende og innholdsrik
reise. Vi henter vår bagasje før vi går gjennom tollkontrollen.
Vi samles på utsiden og tar farvel for denne gang med alle våre
nye reisevenner.

