Nyt Torremolinos
- Costa del Sol kysten
Hva er bedre enn en reise til vakre Torremolinos på 4- stjernes hotell som ligger helt ned til
sjøen. Torremolinos er kjent og veldrevet ferieby, rett sør for Malaga. Byen kan by på noen
av de flotteste sandstrender på hele Costa Del Sol, og hit har turister fra hele Europa
funnet veien i flere tiår. Området har 320 soldager i året, og selv vinterstid er
snittemperaturen på 16 – 18 grader. Foruten yrende strandliv kan byen by på meget gode
shoppingmuligheter samt et blomstrende natteliv for de som er interessert i det. Den
sjarmerende gamlebyen er rett bak hotellet.
Dag 1. Hjemsted – Torremolinos
Frammøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Malaga venter vår lokalbuss som kjører til
Torremolinos og vårt 4- stjernes hotell som ligger helt ned til sjøkanten for innsjekk. Om
kvelden samles vi til velkomstmiddag.
Dag 2 – 14. Torremolinos
Torremolinos ligger vakkert til. Byen var en av de
første turistdestinasjonene hvor solhungrige
skandinaver ville tilbringe sine feriedager. Her møtte
turistene et varmt og hjertelig folk som tok imot dem
med åpne armer. Torremolinos er en av Spanias
eldste og mest besøkte turiststeder med sin lange,
brede strand og store tilbud av spanske og
internasjonale restauranter. Torremolinos ligger ikke
langt fra den sjarmerende og genuine storbyen
Malaga, som har bra restauranter og mange barer. I
Torremolinos finner du det beste utelivet i havnen Puerto
Marina. Du velger selv hva du ønsker å delta på under
oppholdet. Vi kommer til å tilby flere utflukter. Hva med en
tur opp til den gamle og spesielle byen Ronda, som også
blir kalt Tyrefekternes vugge. En annen koselig by ligger på
428 moh, og er en av de populære hvite byene i Spania.
Sol og varme er også viktig for de fleste. Enten du velger
bassenget ved hotellet eller en solseng på stranda. Hotellet
har alle fasiliteter, gled deg.
Dag 15. Torremolinos – Hjemsted
Et innholdsrikt opphold er over og vi må takke for oss. Bussen
kjører tilbake til Malaga for flyavgang på formiddagen. Ved
ankomst Oslo Lufthavn venter vår buss som kjører tilbake til
vårt hjemsted.

REISEFAKTA
15 dagers tur
Avreisedato: 03.11
Pris pr. person: kr. 12.395,Prisen inkluderer:
 Flytransport Oslo Lufthavn – Malaga tur og retur inkludert alle skatter og avgifter
 Busstransport, Flyplass – Hotell tur og retur
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 14 Hotellovernattinger inkludert 14 middager, 14 frokoster
 Vin til middagsmåltidene
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.3.780, Utflukter under oppholdet
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

