Lloret de Mar, all inclusive
- Spanias ”ville kyststripe”
Vi pakker kofferten og setter kurs for sol og varme på Costa Brava kysten. Spanias ”ville
kyst”, med klippefulle viker, pinjekledde høyder som faller bratt ned mot havet og lune
bukter som veksler med brede, gylne sandstrender. Rolige skjermede bukter med noen
av Spania reneste sandstreder så langt øyet kan se. Og bare noen kilometer lenger inne
i landet befinner du deg langt fra turistenes Spania. Legg våren igjen hjemme og bli med
oss på en innholdsrik tur til Spania hvor vi bor på et flott 4- stjernes hotell hvor alt er
inkludert.
Dag 1. Hjemsted – Lloret de Mar
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst
Barcelona blir vi møtt av vår lokalbuss som kjører til
vårt hotell i Lloret de Mar for innsjekk som blir vår
base under oppholdet. Middagsservering på hotellet
om kvelden inkludert drikke.
Dag 2 – 5. Lloret de MaR
Under oppholdet har vi all inclusive, d.v.s. frokost,
lunsj og middag, drikke og fri bar hver dag. Costa
Brava ligger lengst nord på den Spanske
middelhavskysten. Den starter ved den franske
grense og går ca 150 km nedover. Her finner man
utrolig vakker natur,- fjellformasjoner, frodige daler
og fine badestrender. Her kan du velge mellom
tilsynelatende uendelige og brede sandstrender, der
det sjelden blir trengsel, og små badeviker som ligger vakkert til mellom fjellene. Med
sine 300 soldager i året er Costa Brava en drøm for oss nordboere. Vi arrangerer
utflukter under oppholdet med blant annet storbyen Barcelona og vinsmaking i Torres.
Dag 6. Lloret de Mar – Hjemsted
Vi må dessverre takke for oss og setter kursen tilbake til Barcelona for flyavgang mot
Oslo med ankomst utpå ettermiddagen. I løpet av den tiden vi har vært bortreist håper vi
våren har kommet nærmere i vårt hjemland.
Vi takker for turen og ser frem til et nytt
gjensyn!

REISEFAKTA:
6 dagers tur
Avreisedato: 17.04
Pris pr. person kr: 5.995,Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Malaga
tur og retur inkludert skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Busstransport, Barcelona – Lloret de
Mar tur og retur
 5 Hotellovernattinger, All inclusive
 Utflukt til Barcelona
 Guidet rundtur i Barcelona
Tilegg i prisen:
 Enkeltrom kr825. Havutsikt eller utsikt mot basseng kr.250. Utflukter under oppholdet
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

