
Costa del Sol

BESKRIVNING

Costa del sol / Costa Tropical - Spaniens solkust

12 dagar

Byt ut snö och slask, regn och rusk här hemma mot

ljumma vindar, sol och vackra vilsamma miljöer vid

Spaniens sydligaste kuststräcka. Vår långresa

kombinerar intressanta och spännande utflykter med tid

för egen rekreation och avkoppling. Välj själv vad du vill

åka med på eller om du bara vill ta igen dig på vårt

lyxiga hotell.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa Köpenhamn-Malaga t/r. Bussresa i lokal

helturistbuss. Övernattning i dubbelrum med

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

tolv. Utflykter enligt programmet entré till grottan i Nerja.

Moms och reseledarservice.



Dag 1 Kastrup-Almunecar

Vi flyger på morgonen från Kastrup till Malaga med Norwegian. Vi tar oss fram genom det terrakotta röda Spanien med

silvergrå olivlundar till resans mål, Almunecar, beläget vid den del av Costa del Sol som kallas för den tropiska kusten.

Vi checkar in på det lyxiga Hotel SPA Almunecar Playa där vi ska bo 11 nätter. Hotellet ligger vid stranden bara 10

minuters promenad från Almunecar centrum. Alla rum är ljudisolerade har luftkonditionering, vattenkokare, DVD spelar,

hårfön m.m. På hotellet finns utöver bar och restauranger, in- och utomhuspooler, jacuzzi, vattenrutschbanor och

minigolfbana. För den aktive anordnas aerobics och yoga och det finns det gym, tennis och boccia. Barnfamiljer kan

glädja sig åt barnklubb, barnpool och lekplats. Något för alla med andra ord. Vi har halvpension på hotellet d.v.s. frukost

och middag varje dag.

Dag 2-11 Almunecar

Vackert beläget mellan en bördig grön dal och ett klarblått hav kan man i Almunecar njuta av subtropiskt klimat med en

medeltemperatur på 18 grader vintertid. Den trevliga lilla staden har 30 000 invånare och ligger utmed stranden. Här är

en mysig gammalstadsdel, trevliga restauranger och affärer en skön atmosfär utan stress och måsten men ändå full av

liv och lust. Stadens läge gör den också till en perfekt utgångspunkt för utflykter. Här finns många historiskt intressanta

platser och vackra naturfenomen på bekvämt avstånd. Vi erbjuder utfärder till bland annat morernas Granada där vi

promenerar i vindlande gränder. Här kan man också boka till ett besök Alhambra – en fantastisk plats. 

En av våra utflykter går till Andalusiens huvudstad, Malaga, där det förutom intressanta sevärdheter finns goda

möjligheter till shopping. Här tar vi också ner i droppstensgrottorna i Nerja. 

Man kan också boka till en utflykt västerut till den engelska kolonin, klipphalvön Gibraltar. Staden nedanför klippan

utforskar vi samt åker på vindlande vägar upp på klippan där vi har möjlighet att hälsa på de berömda aporna.

Naturligtvis är det rikligt med tid kvar för avkoppling i och runt Almunecar; promenader, stunder i solen eller kanske en

golfrunda på någon utav solkustens fina golfbanor?

Under vår vistelse kommer vi att erbjuda följande utflykter.

Malaga och Nerjagrottorna

En heldags utflykt till det vackra Malaga. Centrum är inte så stort men innehåller många trevliga butiker och

restauranger. Besök gärna marknaden Mercado Afarazanas titta in på Picassomuseet och i katedralen. Bakom

katedralen finns trevliga tapasbarer. Är man intresserad kan man ta sig till tjurfäktningsarenan och Picassos

barndomshem. 

Vi fortsätter sedan till de mycket berömda droppstensgrottorna i Nerja där naturen har format konstverk av stalaktiter

och stalagmiter under jord. Vi kliver ner i en fascinerande värld och får lära oss mer om dessa unika miljöer genom en

rundtur med audioguide i de vackra grottorna i Nerja.

Granada, Alhambra och Generalife 

Heldagsutflykt till Granada, en universitets stad med ca 240 000 invånare vid foten av Sierra Nevada och med ett stort

kulturutbud. Här är trevliga vindlande gränder och charmiga butiker. Kläder, väskor och smycken eller varför inte en ny

hatt. I de äldsta stadsdelarna märks det islamska arvet mest med en labyrint av hus och smala gränder. Men även den

katolska tiden som kom i samband med att man införlivades med Spanien 1479 har satt sina spår inte minns i

paradgatan Calle Reyes Catolicos och torgen Plaza del Carmen och Plaza Bib-Rambla. 

Ovanför Granada ligger klenoden Alhambra. Det ursprungliga borgområdet uppfördes i huvudsak på 1200 talet när



området var under muslimskt styre tack vare sidenindustrin. Detta märks tydligt i de omsorgsfullt gjorda mosaikerna och

geometriska mönstren. Även Ferdinand och Isabella bosatte sig här efter erövringen och det var deras sonson som

tyvärr förstörde mycket av det. Hela området ger en känsla av arabisk labyrint med palats, kyrkor, torn och trädgårdar.

Till borgen hör nämligen även trädgårdarna Generalife. Det som en gång i tiden var en köksträdgård är nu en vacker

anläggning med blomsterbäddar i alla färger och en fantastisk utsikt över staden. Vill man besöka Alhambra och

Generalife tillkommer 495:- per person. Detta måste göras vid bokningen av resan.

Man kan även om man vill boka till en utflykt till Gibraltar.

Gibraltarklippan syns på långt håll. Den är bara 6 km lång, 2 km bred och 450 m hög men har flera miljoner besökare

om året. Klippans strategiska läge vid Medelhavetsinlopp har gjort den eftertraktad. 1704 erövrades den av en

Engelsk-Holländsk arme och sen dess följer allt här engelsk sed. Militärerna har försvunnit men man är fortfarande en

engelsk koloni till spanjorernas förtret. Under en heldag till Gibraltar åker vi upp på klippan Europa Point, tittar in i St

Michaels grotta samt hälsar på aporna. Det ges naturligtvis även tillfälle för taxfree shopping.

Denna utflykt kostar 595:- per person och måste bokas innan avresa.

Dag 12 Almunecar-Kastrup

Då var det dags att ta farväl av den sköna spanska värmen och åter sätta sig på flyget mot Kastrup. Nu har vi samlat

energi för att klara oss genom vintern men vi kommer gärna igen.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


