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ALMUÑÉCAR - 22 DAGAR (DIREKTFLYG MED AIR
BALTIC)

Platser kvar: Fullbokad!
Från: 23.10.2022
Till: 13.11.2022
Söndag – Söndag
22 dagar
Hotell Victoria Playa ***
Modernt hotell beläget två kvarter från stranden och en knapp kilometer från gamla stan och har
102 rum. Rummen är utrustade med luftkonditionering, bad/dusch, fön, förvaringsbox (mot avgift),
kylskåp, satellit-TV, balkong och gratis Wi-Fi. Hotellet har bar, restaurang, pool och gym. Logi med
frukost och middagsbuffet.
Adress: Avenida Amelia Sánchez, 18690 Almuñécar
Hotell Helios Costa Tropical ***+
Modernt hotell precis vid stranden och rummen har balkong med begränsad havsutsikt. Hotellet
har 232 dubbelrum med värme och luftkonditionering. I rummen finns satellit-TV, telefon,
säkerhetsfack, bad/dusch och hårfön. Hotellet har även bar, restaurang, takterass, pool och internet
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och spa. Logi med frukost och middagsbuffet.
Adress: Paseo de las Flores, 12, 18690 Almuñécar
Upplev mera!
Utflykter
Vi erbjuder utflykter så gott som varje dag. Det finns cirka tio olika utflyktsmål som till exempel
Malaga med Picasso museet och shopping, Nerja med sina många gågator och Europas balkong,
Gibraltar med apor och skattefria inköp och mycket mer.
Utflykterna betalas separat.
Resans pris
Hotel Victoria Playa
från Österbotten: 1.770 €
från Tammerfors: 1.710 €
Enkelrumstillägg 580 €
Hotel Helios
från Österbotten: 1.800 €
från Tammerfors: 1.740 €
Enkelrumstillägg 654 €
Supreme-rum tillägg +441 €/rum
I priset ingår
Air Baltics reguljärflyg och flygskatter
Logi i dubbelrum på valt hotell
Halvpension: 21 frukost, 21 middag
Flygfältstransfers i Spanien
Reseledarens tjänster
I priset från Österbotten ingår anslutningsbussen till Tammerfors flygfält tur-retur.
I priset ingår inte
Frivilliga utflykter och vandringar
Måltidsdrycker
Reseförsäkring
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Bra att veta
Giltigt pass eller EU-identitetskort behövs
Se över ditt försäkringsskydd
Valuta under hela resan är EURO
Flygtider bekräftas i infobrevet
Rätt till prisändring förbehålles.
Dagsprogram
Dag 1
Hemorten – Almuñécar
Busstransport från Österbotten till Tammerfors. Flyg från Tammerfors kl. 14.20, ankomst till Malaga
kl. 18.10. Busstransfer till Almuñécar (88 km). Incheckning på valt hotell.
Dag 2-21
Almuñécar
Vi inleder vår vistelse i Almuñécar med en ca två timmars promenad i gamla stan för att bekanta
oss med omgivningen. Almuñécar erbjuder sina gäster tropisk växtlighet, långa stränder och en
spännande historia som går tillbaks ända till 800 år före vår tideräknings början. Almuñécar är
perfekt för dig som vill njuta av underbar natur, lugn, skönhet och genuin Andalusisk kultur och
tradition.
En dag i veckan är det stor marknad i staden då man verkligen kan fynda. Varje dag har vi möjlighet
att bada i Medelhavet eller i hotellets pool. Havstemperaturen kan vara något sval medan vädret är
behagligt med temperaturer mellan 16 och 24 grader.
Dag 22
Malaga – Hemorten (OBS! NY RETURTIDTABELL)
Busstransfer till Malaga flygplats. Flyg till Tammerfors avgår kl. 10.35 och landar 16.10 lokal tid.
Busstransport till Österbotten.
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Den kanske mest genuina orten på Costa Tropical, Andalusien. Välbesökt av finlandssvenskar sedan
många år!
NYHET! Direktflyg med Air Baltic från Tammerfors till Spanska solkusten, njut av den rofyllda
tillvaron i genuina Almuñécar med möjlighet att delta i vårt intressanta program. Almuñécar har
blivit mycket populärt bland finlandssvenskar och vi gör resor hit flera gånger per år.
Almuñécar ligger 80 kilometer öster om Malaga, skyddat från nordliga vindar av Sierra Nevada.
Under vår semester erbjuds flera kulturella utflykter till kända platser som t.ex. Nerja och Malaga.
Promenader och korta vandringar i närområdet erbjuds också. Vi tar del av intressant historia och
kultur, blir serverade god mat och rycks med i eldig Flamencodans.
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