
Bibelferie ved Middelhavet 

Albir

Turteam:
Kari og Helge Standal  

Gudrun Longva 

Bli med til Costa Blanca - den hvite kysten som har 
fått sitt navn fra sine hvite strender. 
Den vakre og kuperte kysten nord for Alicante er 
berømt for sitt solsikre og behagelige klima.

04.- 11 september 2023 



VÅRT REISEMÅL 
Albir

Vi har valgt den koselige byen Albir som 

vår destinasjon. 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.

Stranden i Albir heter “Playa de Racó de 

l’Albir” og er ca. 590 meter lang. Stran-

den er godt vedlikeholdt, har alt av ser-

vicetilbud, og har fått den ettertraktede 

EU Blue Ribbon prisen årlig siden 2001.

Det betyr rent vann og godt vedlikeholdt 

strand. (Rullesten).

Promenaden langs Playa del Albir et 

populært sted for alle turister og et 

utmerket sted å spasere. Byen har stort 

utvalg av kaféer og restauranter som byr 

på både norske retter og typiske Middel-

havs-menyer. De fleste innen servicesek-

toren snakker engelsk eller norsk.

Her finnes det 4 -5 kjøpesentre med godt 

utvalg. Det er ingen plagsom bytrafikk 

Slapp av ve bassengkanten 

Villajoyosa 

FLYTIDER NORWEGIAN 
Tur/Retur Oslo -Alicante

04.09:DY 1792 OSL /ALC  15.45/19.30 

11.09: DY1791  ALC/OSL 11.20/15.00

Mulighet for tilslutninger fra andre 
byer i Sør Norge 

NYTTING INFORMASJON

Temperatur 
Gjennomsnittlig temepratur i sept: 
Land: ca 30 grader/ sjø ca 21 grader. 

Valuta : Euro  

Tidsforskjell: Ingen 

eller sjenerende industri-områder i Albir. 

Her vil du også finne gode muligheter 

for utflukter, sykkelturer, spaserturer, 

badeliv og svømming.

VÅRT HOTELL  
Albir Playa Hotel & Spa

Vårt hotell i Albir heter Albir Playa Hotel 

& Spa. Et 4-stjerners hotell som ligger i 

et rolig område. Hotellet har et koselig 

bassengområde med solsenger, para-

soller og bassengbar. Det er kun en kort 

spasertur for å komme til stranden. 

I hotellets nærområde finnes et stort 

utvalg av restauranter og butikker.  

Hotellet tilbyr restaurant,vaskeri- 

service, treningsromog spa. Alle rom har 

aircondition og sentralvarme, minisafe, 

minibar, telefon og tv, bad/dusj/hårføner 

og wc.

Hotellet har restaurant med velfylte og 

varierte frukost- og middagsbuffeer, og 

poolbar m. snacks ved bassenget

WiFi over hele hotellet.

Hotellet har egen spa avdeling som tilbyr 

avslapning og behandlinger mot betaling. 

Det er også sykkelutleie på hotellet.

Her ligger alt tilrette for et flott opphold. 

SAMLINGER 
Hver formiddag samles vi til formid-
dagssamling, og hver kveld møtes vi 
til sosial samling med fellesskap, ord 
for natten, sang m.m 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

UTFLUKTER 
Guadalest 
Guadalest er Spanias tredje største turist-

mål. En liten landsby 590 m.o.h.I byen bor 

ca. 200 innbyggere, og for å komme inn 

til byen må en gå det siste stykket. Turen 

er verdt strevet! Her er en nydelig utsikt og 

utallige fotomotiv. Inne i byen er det kose-

lige trange steinbelagte smug med kafeer og 

håndarbeids-butikker. 

Bestill utflukten  kr. 300,- per person  in-

kluderer busstransport og guide

Altea  
Altea er en sjarmerende middelhavsby 

med gammel bebyggelse, trange gater og 

koselige torg.

Byen er blitt et yndet feriemål på grunn 

av godt vær, strender og labyrintiske gater 

med hvitkalkede hus-fronter som preger 

byen.

Det tar ca fem min med buss til Altea, 

eller kan man gå strandpromenade langs 

sjøkanten

Sjømannskirken  
Sjømannskirken i Albir ligger bare 10-15 

minutters spasertur unna hotellet, og det er 

alltid koselig med besøk i kirken.

Minnekirken 
Pastor Strømmes Minnekirke. 

Denne ligger  i den lille byen, 

Villajoyosa, rett ved Solgården. 

Byggverket er i betong og kirken har 500 

plasser. Alterteppet bærer navnet 

«Fra tornekrone til seierkrone» og er et verk 

av Else Marie Jakobsen. Kirkens glassmalerier 

er laget av kunstnerparet Odd Tandberg og 

Elen Grøn-Hansen. Tandberg og Grøn-Han-

sen har også laget et stort trekors i oliventre 

og norsk furu, som smykker kirkens fond-

vegg. 

Vi tar”kirkebussen” til gudstjeneste Her 

blir det også kirkekaffe og mulighet for å se 

Solgården som ligger rett ved kirken.

Avstander 
Kommunikasjonene med nabobyene er god.

Avstanden til Benidorm er bare ca. 5 km, og 

bussen til nabobyen Altea tar mindre enn 10 

minutter.

Dette er et utvalg av utflukter som er mulig 

å gjennomføre. hvilke utflukter som blir 

tilbudt blir bestemt når turen starter. 



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS:
Kr 10.750,- 
Tilslutning fra andre byer i Sør-Norge: kr. 1.500,- 

Tillegg for enkeltrom: kr 2.200,- 

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo - Alicante tur/retur 

• Transport fra flyplass til hotell i Spania 

• Overnatting i dobbeltrom

• 7 frokoster og 7 middager 

• Norsk turteam 

• Reiseledertjenester 

IKKE INKLUDERT:
• Mat på flyet 

• Drikke til måltidene 

• Utflukter 

• Tips 

• Reiseforsikring

TURTEAM:
Kari og Helge Standal
Helge har tjent i Den Norske Kirke gjennom en årrekke, sist 

som sokneprest i Sykkylven, og er nå pastor i Trondheim 

Frikirke. Han er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet 

og Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield, Chica-

go. Kari har bakgrunn som førskolelærer og lærer, og har 

tilleggsutdanning i forming og drama. Sammen har de tre 

voksne barn.

Gudrun Longva 

Gudrun kommer fra Brattvåg på Sunnmøre. Hun har vært 

reiseleder hos oss i en årrekke. Gudrun er fritidsforkynner/

evangelist med godt humør. 

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER

• Vi tar forbehold om endring i program og pris   
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5 uker før avreise. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff e.l 

PÅMELDING


