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Almuñécar, fly og bus s
Almunecar

Vi har i flere år kjørt høsttur til Solkysten,
Costa del Sol, langt sør i Spania. Her
ligger vi i ro i 14 dager i byen Almuñécar
ca. 70 km øst for Malaga. Her bor vi i 14
netter på Hotel Helios. Hotellet ligger like
ved stranden og det er kort gangavstand
inn til gamlebyen. Alle rom har egen
balkong med begrenset sjøutsikt. Det er
musikk på hotellet flere kvelder og det
inngår frokost, lunsj og middag på hotellet
under oppholdet. På denne turen benyttes
fly sørover til Malaga og på returen blir det
fin busstur gjennom vestlige deler av
Europa.

Europa

Dag 1: Værnes  Malaga  Almuñécar
Avreise fra Værnes kl. 12.00 med
Norwegians direktefly til Malaga kl.
16.30. Herfra er det 1 times busstur
frem til Almuñécar øst for Malaga.
Her skal vi bo i 14 netter på Hotel
Helios. Frokost, lunsj og middag på
hotellet.
Dag 2  14: Almuñécar
Under oppholdet kan vi slappe av med
bading og soling, muligheter for
handling og kveldsopplevelser med
Flamencodans. Flamenco er en viktig
uttrykksmåte for det Andalusiske folk.
Kombinasjon av gitarspill, sang og
den mektige dansen blir holdt i hevd
på grunn av mange festivaler og årlige
arrangement.
 Utflukt Granada
En dag under oppholdet tar vi en
utflukt til Granada. Vi passerer mektig
natur gjennom fjellkjeden Sierra
Nevada som ligger langs kysten.
Granada ble grunnlagt år 400 f.Kr. og
var hovedstad i det mauriske riket fra
711 til 1492. Byens arkitektur bærer
preg av dette i dag. Vi besøker
Alhambra, sultanens residens som
består av festningen Alcazaba og
palasset Alcazar. Inntil området ligger
også sommerresidensen for kongen av

Granada. Her er det vakre haver med
springvann og kanaler.
 Utflukt Gibraltar
Man kan også ta en dagsutflukt til
Gibraltar, britenes lille klippe på
Spanias sørspiss mot Gibraltarstredet.
På turen passeres mange kjente
feriebyer langs Middelhavskysten.
Dag 15: Almuñécar  Madrid
Vi starter turen nordover gjennom
Sierra Nevada, forbi Granada og over
La Manchas høysletter mot Spanias
hovedstad Madrid. Vi tar en liten
byrundtur før middag og overnatting.
Dag 16: Madrid  San Sebastian
Vi forlater Madrid og kjører nordover
mot Burgos. Videre gjennom
Baskerland hvor landskapet er frodig
og kupert. Vi ankommer feriebyen San
Sebastian ved Biscayabukta på
ettermiddagen. Middag og overnatting
i San Sebastian.
Dag 17: San Sebastian  Cognac
Vi krysser grensen til Frankrike og
kjører forbi Bordeaux gjennom store
vindistrikt. Vi ankommer Cognac
tidlig på ettermiddagen. Vi
prøvesmaker på den kjente drikken
som kommer fra dette området.
Middag og overnatting i Cognac.
Dag 18: Cognac  Cambrai
Vi fortsetter nordover og kjører
Loiredalen mot Orléans. Langs dalen
ligger flere store slott som ble bygd fra
1100 til 1700tallet. Vi passerer Paris
og kjører frem til Cambrai like sør for
den belgiske grensen.
Dag 19: Cambrai  Bremen
Vi fortsetter til Belgia og til Tyskland
ved Aachen. På ettermiddagen går
turen forbi Köln, Dortmund og frem til
Bremen for middag og overnatting på
hotell i sentrum.

2018
Avreisedato: 16.oktober
Prisen inkluderer:
· Fly Værnes  Malaga
· 19 hotellovernattinger
· 20 frokost
· 14 lunsj
· 20 middag
· Prøvesmaking Cognac
· Color Line Kiel  Oslo

21 DAGERkr. 17.690,
Inngang Alhambra, kr. 400, p.p.
Minibuss Gibraltar, kr. 250, p.p.
Enkeltrom hotell: kr. 3.900,
Singellugar: kr. 480,
Utvendig lugar: kr. 225, p.p.
NB! På grunn av forhåndsbestilling av
billetter til Alhambra og minibusser til
Gibraltar ber vi om beskjed så raskt som
mulig.
Dag 20: Bremen  Kiel / Oslo
På formiddagen kjører vi frem til Kiel
og avreise med Color Lines ferje kl.
14.00. Lunsjbord ombord etter avgang
og overnatting i innvendig
dobbeltlugar.
Dag 21: Oslo  Trøndelag
Frokost ombord før ankomst Oslo kl.
10.00. På turen nordover Østerdalen
inntas middag på Alvdal. Retur til
Trøndelag på ettermiddag/kveld.

Europapunktet, Gibraltar

Granada

Alhambra

Praktiske opplysninger
Fly, utreise tirsdag 16.oktober:
D85039 Værnes
TRD 12.00  16.30 AGP Malaga
Flybilletter utleveres på Værnes.
Bagasje på fly:
På flyreisen er det inkludert en koffert på inntil 20 kg og 10 kg i håndbagasje.
Bussturen:
På turen benyttes helturistbuss, utstyrt med toalett, aircondition, minikjøkken
hvor det serveres kaffe m.m. uten ekstra kostnad. Små klaffebord på stolryggene
og fra kjøleboks selges mineralvann. Under turen vil det bli regelmessig stopp
for bespisning og røykepauser.
Ferjen:
Under hjemreisen benyttes Color Lines ferje. Det er en fordel å ta med
nødvendig utstyr som trengs ombord i håndbagasjen.
Valuta:
Det vil være nødvendig å ha med Euro på turen. Man behøver noe penger til
bespisning midt på dagen og til eventuell handling. Videre kan ulike kredittkort
benyttes spesielt ved større innkjøp og for uttak av kontanter. På Color Lines
ferjer kan både Euro og norske kroner benyttes.
Pass: HUSK GYLDIG PASS!
Da reisen benytter fly til/fra utlandet er Pass nødvendig.Legg ikke passet i
koffert eller lignende, men i eventuell håndbagasje så det er lett tilgjengelig.
Tollregler:
Ved returen til Norge gjelder følgende tollregler, og for alkohol er 3 alt.
kombinasjoner:
A1) 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A2) 3 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A3) 5 liter øl
Tobakk: 200 sigaretter eller 250 g tobakk, alternativt 1,5 liter vin.
Mat: 10 kg kjøtt og melkeprodukter (kun tillatt fra EU/EØS land)

Europa

NB! Alle tollvarer skal bæres av den enkelte iland.

Alhambra

Cognac

Gibraltar

Gibraltar

