
Costa Brava - Santa Susanna

BESKRIVNING

Costa Brava - Santa Susanna

flyg t/r 8 dagar

En härlig sol- och badresa till den spanska ostkusten.

Här bor vi fint på Aqua Hotel Onabrava och Spa i Santa

Susanna. Hotellet är beläget vid strandpromenaden och

har stor både utomhus- och inomhuspool om man nu

inte vill gå ner till Medelhavets strand. Man klarar sig på

egen hand och lägger upp dagarna efter egna

önskemål. Det ingår halvpension och vi erbjuder en

vingårdsutflykt med provning samt en tur till Barcelona

med stadsrundtur för de som önskar. Hotellet ligger

även nära tågstationen om man vill göra egna utfärder i

området

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Barcelona t/r.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

åtta.  Transfer till och från hotellet samt utflykt till

Barcelona med lokalguide.  Serviceavgifter, moms samt

reseledare. Eventuella övriga utflykter och entréavgifter

tillkommer. Vi reserverar oss för ändrade flygtider och

flygpriser.



Dag 1  Skandinavien–Santa Susanna 

Vi flyger från Kastrup på morgonen ner till Barcelona. Här väntar vår inhyrda buss på att köra oss ut till badorten Santa

Susanna. Här ska vi bo sju nätter på Aqua Hotel Onabrava & Spa. Hotellet är beläget direkt vid strandpromenaden och

har stor utomhus- och inomhuspool om man nu inte vill gå ner till Medelhavets strand. På kvällarna äter vi middag på

hotellet. 

Dag 2 – 7 Santa Susanna

Vi har nu en underbar tid nere på Costa Brava. Santa Susanna ligger strax norr om Barcelona mellan nationalparken

Monte och havet. Det finns bra kommunikationer med järnvägsstationen på gångavstånd om man vill göra egna

rundturer i området.  Vi ägnar oss åt sol och bad men erbjuder även en del utflykter till självkostnadspris.

I resans pris ingår en utfärd till Barceloma där vår lokalguide visar oss runt till stadens alla sevärdheter. Men det blir

även lite egen tid att ta en promenad på paradgatan Ramblan där butiker, restauranger och gallerior samsas om

utrymmet. Kanske någon vill tiitta in på något av de fina konstmuseerna eller njuta av Gaudis fantastiska arkitektur och

parker och inte att förglömma den fantastiska katedralen La Sagrada Familia.

Utflykt  dag 4 Montserrat och Alella. 

Det blir en heldags utflykt där vi börjar med att åka upp på det 1236 m höga berget norr om Barcelona. Vid klart väder

sägs man kunna se ända till Mallorca härifrån. Här uppe ligger klostret Santa Maria de Montserrat med den svarta

madonnan föreställande jungfru Maria med Jesus barnet i sina armar. Statyn har lockat pilgrimer från när och fjärran.

Härifrån fortsätter vi ner till vinområdet Alella där vi avslutar turen med en vinprovning på Entourisme Bouquet d`Alella

Pris: 180:- (förbokas i samband med bokningen)

Utflykt dag 6 Girona

Vi gör en heldagstur längs kusten via Palafrugell till Girona. Girona var under medeltiden ett multireligiöst maktcentrum

strategiskt placerat där de fyra floderna Ter, Güell, Galligants och Onyar möts. Här gör vi en promenad i det gamla

välbevarade centrat mellan stadsmuren och floden Onyar, med vackra vindlande gränder och massor att upptäcka. Man

kallas även för den heliga staden med ett koncentrat av hela Europas religiösa historia både den kristna, judiska och

muslimska. Här finns välbevarade moriska bad, spännande judiska kvarter och mycket mer. 

Pris: 150:- (förbokas i samband med bokningen)

Dag 8 Santa Susanna - Skandinavien

Efter frukost ger vi oss av till flygplatsen i Barcelona för flyg hem.  När vi når Kastrup på eftermiddagen är vi fulla av ny

energi efter en underbar tid i solens land. 

HOTELLFAKTA

Scandic Test

469 rum
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Avgångar

Avgång: Pris från:


