COSTA DEL SOL
Jul- och Nyårsresa

19/12 2021 – 9/1 2022 (22 dagar)
Lämna den mörka årstiden i Sverige och följ med till den spanska solkusten som har det
mesta i form av behagligt klimat, vacker natur, samt sköna upplevelser. Här erbjuds en
livsstil så avslappnad att området har blivit ett andra hem för tusentals skandinaver.
Våra lägenheter (studios) är belägna i Fuengirola, bara 100 m från Medelhavet och
småbåts-hamnen. Centrala Fuengirola är känt för sin trevliga hamn och sina teatrar.
Vidare är området känt för sina krogar och barer med moderata priser. Ni får en fantastisk
semester med massor av möjligheter att ta del av vårt stora utbud av utflykter. Vissa ingår
i priset, såsom Gibraltar och marknadsbesöket. Resan är perfekt för långtids-golfare då det
finns ett 20-tal golfbanor inom ett 10 mils-område.
Guide/platschef i Spanien är Siv Ling känd för sina resor i Spanien och Marocko.

PROGRAM
19/12

Flyg Kastrup/Arlanda – Malaga
Busstransfertill hotellet. Incheckning på Hotel PYR Fuengirola.
Middag och välkomstdrink.

20/12

Egen tid.

21/12

Kl 09.00 besöker vi den vita staden Mijas och Marknaden.

22/12 – 28/12

Egen tid. Eventuellt besök i Svenska kyrkan och Svenska föreningen under
julhelgen.

29/12

Kl 09.00 blir det en heldagsresa till brittiska Gibraltar. (Endast riktigt pass)( EJ
EU) TAX FREE-shopping på Main Street, museum-besök medmera.

30/12 – 9/1 2022

Egen tid för eventuella förbokade utflykter 1-4. Se baksida

9/1 2022

Transfer till flygplatsen för hemresa.

Ronda

COSTA DEL SOL
Pris för 21 övernattningar i dubbelrum med självhushållning:

10.900:- kr per person i dubbelrum. Egen apartement: 4.500 kr.
Allt detta ingår i priset:
• Flyg Stockholm/Köpenhamn – Malaga T & R
• Flygskatter
• Transfer T & R från flygplatsen till hotellen

Hotel Apartamentos PYR Fuengirola

• 21 övernattningar
• Två utflykter ingår: En till Gibraltar och till den vita staden Mijas
• Välkomstmiddag och välkomstdrink
•

Köp till 21 frukostar på hotellet: 1.300 kr (dvs 60 kr per dag och person)

Hotel Apartamentos PYR ***+ Fuengirola
Detta hotell är ett av våra topphotell i området. Lägenheterna är belägna invid fritidsbåt-hamnen.
Studion är på 42 kvm med 3 bäddar, barkök, kylskåp, badrum med badkar, toalett, balkong, strykjärn,
mikrougn, luftkonditionering, satellit-TV, telefon, kaffebryggare och uppvärmd swimmingpool. Städning
varje dag med byte av sängkläder och handdukar. Restauranger, barer, och butiker ligger i hotellets
närhet. Ingen mat ingår. Hotellets reception är öppen 24 timmar om dygnet.

Följande utflykter kan bokas på plats och betalas till platsombudet under välkomstmiddagen den 19/12. Reservation för minst 15 deltagare.
1. Guidad rundtur Malagamed Moriskar borgen mm 29 EURO
2 Besök spansk vit bondgård lunch vin, brandy/Kaffe mm 45 EURO
3 Besök frukt/grönsaksmarknad/apelsin bonde lunch vinprovning
I provinsen Carajillo, mm 45 EURO
4 Ronda stad rundvandring. Besök typiskt Ronda hem mm 35 EURO

Bokning/Information CAB-Resor tillhanda senast den 15/8 2021.
(Kontaktuppgifter enligt nedan.)
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 3000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (1000 kr)
erläggs inom 14 dagar efter erhållen faktura. Slutlikvid 5 veckor före avresa.
Reservation: Minimum 30 deltagare.

Bankgiro 528-9715 CAB-Resor. Bank: Handelsbanken, Båstad.

Välkommen med din bokning!

CAB-Resor • Bivägen 10 A • SE-269 31 Båstad • Sweden
Tel: +46 (0)431-36 96 55 • Mobil: +46 (0)70-591 31 61• E-post: info@discovereurope.se
• Web: www.cab-resor.se

