Costa del Sol - langtidsferie - 25 dage
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

29.10.2023
22.11.2023
25 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
11.995,-

Højdepunkter
Udflugt til Gibraltar
Granada med Alhambra
Malaga
Den hvide by Mijas
Córdoba med den store moské
Bjergbyen Ronda
Jerez
****hotel i populære Torremolinos
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Costa del Sol - langtidsferie - 25 dage
En perfekt langtidsferie for dig som elsker at rejse over land til Sydspanien. Vi kommer rundt til mange af de
store seværdigheder ledsaget af vores rejseleder. Vi bor i populære Torremolinos ved Middelhavet. Vores
hotel ligger ved stranden og hedder Hotel Sol Timor Apartments***. Alle værelser på hotellet har balkon og
desuden et lille tekøkken.Hotellet har desuden swimmingpool og en skøn fælles terrasse. Opholdet på Sol
Timor er med morgenbuffet og 3-retters middag/middagsbuffet inklusiv et glas vin/vand.

Dagsprogram
Rejseplan
1. og 2. dag: Danmark – Midttyskland – Sydfrankrig
Via Padborg til vores overnatningshotel omkring Ruhr distriktet. Næste dag fortsættes til Frankrig med
overnatning ved Lyon.
3. og 4. dag: Til Costa del Sol og Torremolinos
Rejsen fortsætter gennem det sydfranske, catalanske og nordspanske landskab. Overnatning ved
Peñíscola, Spanien. Ankomst næste dag til Torremolinos.
5. til 21. dag:
17 hele dage er til rådighed i Andalusien, og med hele 7 udflugter. Udflugternes rækkefølge kan variere.
Malaga
Vi runder 2 mauriske fæstninger, byens romerske teater og pladsen med Picassos fødehjem. Efterfølgende
mulighed for at besøge Picasso Museet med ca. 200 værker.
Granada
Besøg på Granadas mauriske fæstning, Alhambra. Rundvisningen inkluderer paladserne, haverne og
sommerpaladset Generalife. Desuden besøges den gamle bydel Albaicin.
Córdoba
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Vi besøger Córdoba, maurernes gamle hovedstad. Her er der mulighed for at besøge den tusindårige
moské med hundreder af søjler.
Gibraltar
Udflugt til Gibraltar, der ligger strategisk ved strædet mellem Europa og Afrika.
Mijas
Vi drager til den fine hvide landsby, ikke langt fra Torremolinos. (Halvdagstur)
Ronda
Flot udflugt til en fantastisk by, der er bygget på begge sider af en gigantisk kløft, som med 100 m høje,
stejle klippevægge deler byen i to.
Appelsinlund og Paella
Appelsintræer er allestedsnærværende i Andalusien, og på denne udflugt ud på landet skal vi se nærmere
på dem og en lang række andre citrusfrugter. Vi besøger en appelsinbonde, som også dyrker kumquat,
cedrocitroner, bergamotte og mange andre. Vi vises omkring i appelsinlunden og smager på frugterne.
Imens tilberedes en stor paella til os, som vi nyder på appelsingården.
22. til 25. dag: Hjemrejse
Vi begynder hjemrejsen med overnatning nord for Madrid, omkring Tours og igen omkring Ruhr distriktet.
Hjemrejse også med halvpension.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

29.10.2023
22.11.2023
25 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Dobbeltværelse som enkeltværelse med havudsigt.
Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse som enkeltværelse. Forplejning ifølge
program.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse med havudsigt. Forplejning ifølge
program.
3-sengsværelse. Forplejning ifølge program.

18.895 Kr.
17.395 Kr.
11.995 Kr.
13.495 Kr.
11.995 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med halvpension, udflugter jf. rejseplan (ex. entréer) samt alle
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen ved Kolding: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet
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Indkvartering
29.10.2023 - 30.10.2023
30.10.2023 - 31.10.2023
31.10.2023 - 01.11.2023
01.11.2023 - 19.11.2023
19.11.2023 - 20.11.2023
20.11.2023 - 21.11.2023
21.11.2023 - 22.11.2023

Best Western Hotel Rastatt
Brit Hotel Avignon Sud
Hotel & Spa Peniscola Plaza Suites
Hotel Sol Timor
Hotel Rey Arturo & Restaurante
Brit Hotel Tours Sud
Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann

Alle afgange på rejsen "Costa del Sol - langtidsferie - 25 dage "
Afrejse
26.02.2023
29.10.2023

Hjemkomst
22.03.2023
22.11.2023

Dage
25 dage
25 dage

Pris fra
11.995,11.995,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

