COSTA BLANCA
Turteam:
Anne Strandskogen,
Turid Svartdal og Tore Deila
Albir

TURPRIS
Pris per person:

Kr 10.250

Enkeltromstillegg:

Kr 2.000

PRISEN INKLUDERER:
• 7 netter i dobbeltrom med helpensjon
(frokost, lunsj og middag)
• Transfer ved ankomst og avreise
• Møterom
IKKE INKLUDERT:
• Utflukter
• Øvrig transport
• Mat på flyet
• Drikke til maten
• Tips
• Forsikringer
Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside
eller på telefon 70 17 90 00.
Utsikt fra hotellet

Basseng

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

11-18. sept. 2019

Standard rom

Hotellet

Uteområdet

BLI MED FILADELFIAKIRKEN TIL BLANCA
Filadelfiakirken er en stor menighet, og å
dra på tur sammen er en flott anledning til
å styrke fellesskapet og bli bedre kjent. Vi
gleder oss til innholdsrike dager med
hyggelig reisefølge, fine opplevelser,
soling og bading, fellessamlinger og tid på
egenhånd. Tore Deila vil holde bibeltimer
hver formiddag. Alle er hjertelig
velkommen til å være med oss på tur.

Albir Playa Hotel & Spa

Albir
Albir i Alicante provinsen har lenge vært et populært
feriested for solhungrige nordmenn. Her finnes det
meste av fasiliteter og tjenester. Et fantastisk klima,
flotte restauranter, gode shoppingmuligheter, vakre
strender, og et hav av severdigheter og aktiviteter for
både store og små.
Albir stranden heter “Playa de Racó de l’Albir” og er
ca. 590 meter lang. Stranden er godt vedlikeholdt, har
alt av servicetilbud, og har fått den ettertraktede EU
Blue Ribbon prisen årlig siden 2001.

Promenaden langs Playa del Albir et populært sted for
Et 4-stjerners hotell som ligger i et rolig område i Albir. alle turister og et utmerket sted å spasere. Byen har
Hotellet har et koselig bassengområde med solsenger, stort utvalg av kaféer og restauranter som byr på både
parasoll og bassengbar. Det er kun en kort spasertur
norske retter og typiske Middelhavs-menyer. De fleste
langs Bulevard dels Musics for å komme til stranden.
innen servicesektoren snakker engelsk eller norsk.
Det finnes et stort utvalg av restauranter og butikker i
Her finnes det 4 -5 kjøpesentre med godt utvalg. Det
hotellets nærområde. Hotellet tilbyr restaurant, bar,
er ingen plagsom bytrafikk eller sjenerende industrivaskeriservice, treningsrom, sykkelutleie og spa. WiFi i
områder i Albir. Det er gode muligheter for utflukter,
fellesområdene. Alle rom har: AC og sentralvarme,
sykkelturer, spaserturer, badeliv og svømming.
Minisafe, Minibar, Telefon og tv, WiFi, Bad/dusj og wc,
Hårføner.

Playa del Albir

Kommunikasjonene med nabobyene er god.
Avstanden til Benidorm er bare ca. 5 km og bussen
til nabobyen Altea tar mindre enn 10 minutter.
Sjømannskirken er populære møtesteder.

Klima og været i Albir i September
Minimum temperatur:

19 grader

Maksimum temperatur:

28 grader

Sjømannskirken

Vann temperatur:

25 grader

Sjømannskirken i Albir ligger i nærheten av
hotellet en 10-15 minutters spasertur unna.

Soltimer:

8 timer

Flytider

Luftfuktighet:

70 prosent

Valuta:

Euro

ONSSDAG 11.09.2019
NORGE - SPANIA
Avreise
Ankomst

Gardermoen
Alicante

Kl. 12.15
Kl. 16.00

Sannsynligheten for regn: 16 prosent

Tiden i Spania er den samme som i Norge

ONSDAG 18.09.2019
SPANIA - NORGE
Avreise
Ankomst

Alicante
Gardemoen

Kl. 15.40
Kl. 19.20

Turen bestilles på

plussreiser.no/reiser/filadelfia-costa
eller på telefon 70 17 90 00

