Priser og avganger:
28. februar – 20. mars
Kr. 17.900,- pr. person.
Tillegg for enkeltrom kr. 8.300,Tillegg for deLuxe room kr. 4.100,Tillegg for Juniorsuite kr. 17.850,Prisen inkluderer:
Transport:
Buss fra Vestfoldbyene, Drammen og Oslo til
Gardermoen tur/retur
Fly med Norwegian Gardermoen - Malaga tur/retur
Buss flyplass – hotell tur/retur i Spania.
Hotell:
Melia Costa del Sol 4*. Standard dobbeltrom inkl 21
frokoster og 21 middager

Øvre Eikervei 83 A, 3048 Drammen
Telefon: +47 32 80 77 80
Hjemmeside: www.teamtour.no
Tlf 32807780

Påmelding til:
Tlf 32 80 77 80

freddy@teamtour.no

Stedlig representant:
Det vil til enhver tid være en stedlig representant
tilgjenglig på hottellet, eller nabohotellet.

Er du lei av den norske vinteren? Da er langtidsferie til Costa del Sol og Torremolinos noe for deg.
Solen skinner 320 dager i året og i februar og mars kan temperaturen nå opp mot 20 grader. Foruten
varme, sollys og blomster vil vi oppleve Andalusias vakre natur.

Torremolinos er en av de mest populære feriestedene på Costa del Sol, og er en strategisk ideell by å
tilbringe ferien hele året. Sin nærhet til andre turistmål som Benalmadena, Fuengirola og Malaga gjør
Torremolinos til det perfekte stedet å bo.
Mer enn tusen arter av trær har blitt plantet i byen, alt fra eksotiske magnolia og banan treet til spennende
fargerike senger av roser og asalea.
Strandpromenaden Paseo Maritimo i Torremolinos strekker seg øst til Playamar og vest til La Carihuela, og
fortsetter så langt som Benalmádena Marina. Turen til den gamle fiskerlandsbyen La Carihuela har pen
utsikt over havet og noen dramatiske fjellformasjoner. La Carihuela er et vakkert område med pittoreske
hus og bougainvillea kledde terrasser hvor gamle menn spiller domino og drikke anis.
Flyreisen: Vi flyr med Norwegian fra Gardermoen kl. 10.50. Retur fra Malaga 06.00. Flyreisen tar 4 timer.
Vi har inkludert 2x20 kg innsjekket bagasje og 10 kg håndbagasje pr. pers.

MELIA COSTA DEL SOL****
Hotel Melia Costa del Sol**** har beliggenhet på stranden i Torremolinos. På hotellet finnes det et
oppvarmet utendørs svømmebasseng med herlig utsikt over Middelhavet. Hotellet har også egen
SPA-avdeling, frisør og treningsrom. Hotellet er de siste årene pusset opp. Det siste som er gjort er at
det laget en takterrasse med oppvarmet basseng som er åpne for alle gjennom hele vinteren, samt at
barområdet er utvidet. Ingen av rommene er tilrettelagt for rullestol.
Rommene: Alle rommene har havutsikt, TV med norske kanaler, hårføner, gratis WiFi, safe og minibar
Standard rom: 1. – 4. etasje, havutsikt, 30 – 32m², badekar, teppe på gulvet, 1 ¨godstol¨, 1 stol, og balkong
ca 5m² med 2 stoler og bord.
DeLuxe Room: 5. – 9. etasje, havutsikt, 30 – 32m², dusj, parkett på gulvet, 2 ¨godstoler¨, vannkoker og
balkong ca 5m² med 2 stoler og bord.
Juniorsuite: 1. – 9. etasje, havutsikt, 50m², dusj, parkett på gulvet, 2 ¨godstoler¨, vannkoker, balkong ca
25m² med 2 stoler og bord.

Hotellet har levende musikk hver kveld og underholdning flere ganger i uken.
NB! Vi trenger påmeldingen til reisen senest 100 dager før avreise på grunn av flybestillinger.
Etter det kan vi ikke garantere prisen!

