DIREKTEFLY FRA OSLO

LANGTIDSFERIE PÅ
COSTA DEL SOL

/ DET GODE LIV PÅ DEN SPANSKE SOLKYSTEN
AVREISE FEBRUAR OG MARS 2016
Bytt ut mørke vinterdager med behagelig, stabilt klima og
mange opplevelser på Costa del Sol i vakre Andalucia. Vi bor på
Hotel Holiday Polynesia i store, moderne leiligheter, alle med
terrasse eller balkong og de fleste med havutsikt. To utflukter
og daglig transport til nærliggende steder er inkludert, samt
norske reiseledere under hele oppholdet.

COSTA DEL SOL
Den 161 kilometer lange, solfylte kystlinjen Costa del Sol består
av store og små byer, sjarmerende landsbyer, vakre daler og fine
strender godt beskyttet av relativt høye fjell. På grunn av den
gunstige beliggenheten er området velsignet med over tre
hundre soldager i året, flest i Europa, så man kan trygt si at
navnet er beskrivende.
BENALMADENA
Benalmadena har cirka 60 000 innbyggere
og består av tre områder, Benalmadena
Pueblo, Benalmadena Costa og Arroyo de la
Miel. Benalmadena Pueblo er den opprinnelige landsbyen som ligger tre kilometer fra
kysten, cirka to hundre meter over havet.
Her finner man de typiske hvite andalusiske
landsbyhusene kombinert med mange nye
hus i moderne arkitektur. Benalmadena Costa
er det viktigste turistområdet med strender,
shoppingsentre og marina. Arroyo de la
Miel (honningbekken), beliggende mellom
Benalmadena Pueblo og Benalmadena Costa.
FUENGIROLA
Nærmeste nabo til Benalmadena og vårt
hotell er kystbyen Fuengirola med 75 000
innbyggere og åtte kilometer strender. Maurernes inntog kuliminerte med at byens posisjon ble forsterket og man bygget en festning
i år 1050. Noen hundre år senere tapte

maurerne Andalucia til de kristne monarkene,
men festningen ble ikke ødelagt og brukes i
dag blant annet som festival- og konsertarena
store deler av året. Allerede på sekstitallet var
Fuengirola en av de store turistbyene i Spania.
Etter en nedgangsperiode vender nå turistene tilbake fra hele Europa.
Byen har mange attraksjoner
å by på, blant annet den gamle
fiskehavnen.
UTFLUKTER
En halvdagstur til Malaga og en
heldagstur til fjellbyen Ronda
er inkludert i pakkeprisen. I
tillegg arrangerer vi utflukter
på stedet som man kan meldes
seg på til våre norske reise
ledere etter informasjons
møtet dagen etter ankomst.
Disse utfluktene er kveldsutflukt med vinsmaking i

Fuengirola og heldagsturer til blant annet
Gibraltar, Jerez de la Frontera og Cordoba.
TRANSPORT OG SKYTTELBUSS.
Hotellets gjester tilbys fem dager i uken
transport til nærliggende steder og severdigheter. I tillegg til dette tilbyr vi eksklusivt for
Escapes gjester skyttelbuss til Fuengirola sentrum og Benalmadena Puerto to til tre dager
i uken.
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HOTEL HOLIDAY POLYNESIA
Ferieanlegget Holiday Polynesia ligger på
en høyde med fantastisk utsikt mot Middel
havet, i utkanten av Benalmadena. Her nyter
du avslappende dager i rolige omgivelser,
men allikevel i kort kjøreavstand til pittoreske
landsbyer og byer med lokaler markeder og
shoppingsentre.
Holiday Polynesia åpnet sine dører i
2009 og er en del av ferieanlegget Holiday World, som består av fem ulike hoteller, i Benalmadena. Hotellet har døgnåpen
resepsjon, stort, hyggelig bassengområde
og rikelig med solstoler. Pent opparbeidede
fellesarealer, restaurant, kombinert pianoog snackbar, butikk, bowling, biljard, filmrom
og Internett-kafé. Innendørs basseng, spa

og treningsstudio kan benyttes mot tillegg
som betales på stedet. Det er ingen lange,
trange korridorer, men store, åpne og grønne
innendørsarealer inspirert av Polynesia.
Fra hotellet er det femten minutters
spasertur til havet, og det er lett adkomst til
offentlig transport. Bussholdeplassen ligger
ved innkjøringen til Holiday World.
LEILIGHETENE
Alle de 328 leilighetene er stilfullt inn
redet med kjøkkenavdeling som inneholder
fire kokeplater, mikrobølgeovn, vannkoker,
kjøleskap (høyde 80 cm), bardisk med to
stoler, samt spisebord med fire stoler. Romslig stueavdeling med king size sovesofa og

flatskjerm-tv. Stort soverom (to queen size
senger), rikelig med skapplass i tillegg til
ekstra skap i stue. Moderne bad med dobbel
servant, bidet og separat dusj og badekar.
De fleste leilighetene har havutsikt. Flatskjerm-TV med blant annet tre norske TV-
kanaler; NRK1, NRK2 og TV2. Minisafe og
Wi-Fi tilgjengelig mot et pristillegg. Alle leilighetene er like store – det er kun små variasjoner i størrelsen på balkongene som skiller.
Daglig rengjøring og bytte av håndklær. Skifte
av sengetøy to ganger i uken. Selvbetjent
fellesvaskeri mot avgift.
Kategori A
Leilighet med terrasse og boblebad. Havutsikt.
Kategori B
Leilighet med balkong, havutsikt og ettermiddagssol.
Kategori C
Leilighet med balkong, havutsikt og morgensol.
Kategori D
Leilighet med balkong, utsikt mot fjellene og
ettermiddagssol.
Kategori E
Leilighet med balkong og begrenset havutsikt
eller utsikt mot fjellene.

/ PRISER OG BETINGELSER
FLY FRA OSLO
Avreise 3. februar, 24. februar og 3. mars 2017
20 netter

TILLEGG EKSTRAUKE (7 netter)
NB: Kun mulig på avreise 3. februar

27 netter

Pris pr. uke for uke 5, 6, og 7

DBL

SGL

DBL

SGL

DBL

SGL

Kategori E

9 490

13 490

11 490

17 490

2 500

4 000

Kategori D

9 990

13 990

11 990

17 990

2 500

4 000

Kategori C

10 990

14 990

12 990

18 990

2 500

4 000

Kategori B

11 990

15 990

13 990

19 990

2 500

4 000

Kategori A

13 990

–

16 990

–

3 000

–

DBL: Pris pr. person i delt to-roms leilighet, basert på to personer i leiligheten.
SGL: Pris pr. person når leiligheten brukes som enkeltrom. Det tilbys ikke enkeltrom i kategori A.
PRISEN INKLUDERER
• Direktefly Oslo–Malaga t/r med
Norwegian.
• Flyskatter og avgifter pr. juli 2016
• To kolli bagasje pr. person (maksimum
20 kg pr. kolli)
• Assistanse av norsk reiseleder på
flyplassen ved ankomst/avreise Malaga
• Transport flyplass–hotell t/r
• Opphold i toroms leilighet med privat
terrasse/balkong
• Middag ankomstdagen, velkomstfrokost
påfølgende dag med informasjonsmøte
• Avskjedsmiddag med vann og vin
• Transport hver dag til nærliggende
severdigheter, byer og steder
• Halvdagsutflukt til Malaga
• Heldagsutflukt til Ronda
• Norske reiseledere tilgjengelig under hele
oppholdet

PRISEN INKLUDERER IKKE
• Avbestillings- og reiseforsikring
• Måltider og drikkevarer utover det som er
spesifisert over
• Tips til guide/sjåfør på utfluktene
MÅLTIDER
Det er mulig å forhåndsbestille frokost,
middag eller halvpensjon (frokost og middag)
til spesialpris for hele eller deler av oppholdet.
Alle måltidene er buffet. Dette må bestilles
og betales senest 21 dager før avreise.
• Frokost: kr 85 pr. person pr. dag
• Middag: kr 150 pr. person pr. dag
• Halvpensjon: kr 200 pr. person pr. dag

BESTILLING OG BETALING
Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse og depositumsfaktura på kr 2000
pr. person. For at påmeldingen skal være bindende, må depositumet være innbetalt innen
en uke. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65
dager før avreise. Reisedokumentene sendes
cirka to uker før avreise.
FORBEHOLD
Prisen er basert på 25 personer og valutakurs
pr. juli 2016.
Avbestillingsregler og øvrige reise-
betingelser finner du på www.escape.no

Reisen bestiller du på www.escape.no

Holiday Polynesia

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo
Postadresse:
Postboks 6288 Etterstad
0603 Oslo

Telefon:
E-post:
Web:

(+47) 24 14 94 00
post@escape.no
www.escape.no

