
 

 

Costa de Almeria – lige ud til Middelhavet 

 

I det syd østlige hjørne af Andalusien – lige ud til Middelhavet – ligger 
Costa de Almería. Her kan I nyde solens stråler ved de langstrakte 

strande, samtidig med at vi bor tæt på mange af Spaniens pragtfulde 
kulturskatte.  

En ferie til Costa de Almería er oplagt til store spanske oplevelser. 
Granada, der har et pulserende byliv, ligger tæt på. 

Det er også her, Spaniens mest besøgte turistattraktion Al Hambra ligger. 
Paladset blev bygget af maurerne og var dengang en ”by i byen” – et 
must, hvis man besøger det spanske sydøstlige hjørne. Tag også forbi 
Sierra Nevada, der om vinteren er et populært skisportssted, men om 
sommeren kan man besøge grottebyen Guadix, hvor lokale stadig lever. 

Vi bor 20 km fra hovedbyen Almería, som indbyder til en pause fra solen 
med både shopping og skøn andalusisk atmosfære. Byens gamle bydel er 

absolut også et besøg værd – gå en tur i de smalle gader eller besøg 
borgen på toppen af byen, der både giver et godt indblik i områdets 

historie, og samtidig en forblindende udsigt over byen. 

Mellem kystens to største ferieområder Roquetas de Mar (her bor vi) og 
Aguadulce, løber en 15 kilometer lang strand – så der er altid god plads i 
Costa de Almería. Langs stranden løber også en lang promenade, der er 
perfekt til gode gåture i løbet af ferien, og vi har kun 100 m til lokalt 

centrum. 
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Vi skal bo på et skønt **** hotel direkte på stranden. 

Hotel Sabinal er et dejligt hotel, hvor vi virkelig får meget for pengene. 
Beliggenheden er fantastisk, da vi bor lige ud til Roquetas de Mars lange 

strandpromenade og det fascinerende Middelhav. 
Hotellet har fine faciliteter for alle aldre. Her er blandt andet et fint 
helse- og spacenter med jacuzzi, man kan benytte mod gebyr. Fra det 

herlige pool område, som ligger mellem hotelbygningen og 
strandpromenaden, har vi udsigt til det glitrende blå hav og den fine 

sandstrand. 

Du kan tage en dukkert i den store swimmingpool, snuppe en drink, og 
senere slappe af i komfortable solstole på græsplænerne i det 

hyggelige pool område. Det er muligt at leje håndklæder på hotellet.  

På Sabinal bor vi i lyse og pæne dobbeltværelser med eget bad/toilet. De 
er desuden indrettet med aircondition, tv, telefon, hårtørrer og 
balkon/terrasse. Havudsigt, safebox og lille køleskab kan fås mod tillæg. 
Der er gratis Wi – Fi i lobbyen.  

Hotellets All Inclusive: 
Morgenmad: kl. 08.00-10.30 

Frokost: kl. 13.30-15.30 
Aftensmad: kl. 19.00-22.00 

Der er vand, husets vin, øl eller sodavand til maden (Lokale mærker). 
 

Barer:  
Snack: Bar la Palapa: kl. 10.00-18.00 

Bar Salon: kl. 11.00-24.00 
Green Field Pub: kl. 11.00-24.00 

Mellemmåltider:  
Bar la Palapa: Ost/skinke sandwich, pizza, hamburgers, pommes frites, toast, is. 
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Rejseinformationer: 
 

Afrejse:                     ONSDAG  morgen den 27. september 2017 
 
Lufthavn:                    Billund 

 
Rejseselskab:              Bravo Tours 
 
Flyvetid:                     Ca. 3 timer og 30 min. Mad ombord inkl. 
  
Kørsel til /fra hotel.     Ca. 45 min. Transfer inkl.                  
 
Forplejning:                 All. Inklusive som beskrevet 

 
Fælles buskørsel:         Tur/ retur Billund (inkl. i prisen) 
 
Hjemkomst:                ONSDAG omkring midnat den 4. oktober 2017 

 

Pris pr. person kun kr. 5298, - 
 

Tillæg enkeltværelse kr. 900,-  
Tillæg værelse med havudsigt kr. 200,- pr. person (kun 20 værelser til rådighed) 

 
Depositum kr. 1.500,- pr. person, som betales ved tilmelding. 

 Husk hvis I ønsker afbestillingsforsikring på kr. 195,- skal dette beløb betales sammen 
med depositum. Tjek jeres forsikring, da mange er dækket der.  

 
Tilmelding og betaling af depositum - Kontant, Dankort eller Mastercard. 

PARKHALLEN fredag den 3. februar 2017 kl. 12.00. 
 

Kun 2 billetter pr. dobbeltværelse. Dvs. 1 billet pr. IFA- medlem + evt. 
ledsager……..eller 2 billetter pr. IFA-ægtepar. 

 
Jeg gør opmærksom på, at der er rift om billetterne. Kom i god tid og træk kø 

nummer……….. Først til mølle princippet  



 

 

Byrundtur i Almeria 

Provinshovedstaden har en spændende historie med rødder i det arabiske. Byens smalle 

gader i centrum har en charmerende andalusisk stil, og specielt byens katedral er et 

besøg værd. Vi ser på den mauriske borg Alcazaba, som ligger på toppen af byen, og 

betegnes som Spaniens største, mauriske borg. Et fascinerende bygningsværk med 

overdådig udsigt over Almería. I den fredede og historiske del af Almería er lokalguide en 

nødvendighed pr. lov. Dette er med til at gøre oplevelsen endnu mere autentisk. Med tid 

til shopping på den helt rigtige gade får man det maksimale ud af sit besøg i Almerías 

pulserende centrum. Historier om en togbane til jernmalm og underjordiske 

beskyttelseskamre er med til at gøre turen med dansk rejseleder langt mere indholdsrig, 

end hvis man blot er på egen hånd. 

                                                                                                    Vejledende pris: Voksne kr. 290,- 

Alhambra & Granada 

Alhambra er Spaniens mest populære turistattraktion.  Turen dertil går gennem den 

imponerende natur, som Andalusien er kendt for på disse kanter. Alhambra er en by i 

byen, som med sine flotte udsmykninger i både haver, gårdspladser og paladser er et 

must, når man besøger Andalusien. For den eventyrlystne skal man være forberedt med 

gode sko og mod på de mange indtryk som giver en magisk oplevelse. Man bliver 

forbløffet over de mange sagn og myter. Den bjergklædte by Granada har et pulserende 

centrum med masser af liv og er en storby med betagende arkitektur. Det var her i byen, 

at Columbus fik godkendelse til sin rejse af Kong Ferdinand og Dronning Isabella, som 

senere skulle vise sig at ændre hele verdenshistorien. 

                                                                                                    Vejledende pris: Voksne kr. 530,- 

Sierra Nevada 

De sneklædte bjerge viser naturlig udsmykning som Moder Jord kan være stolt af. Den 

lange bjergkæde skaber miljøer som sjældent ses flottere andre steder i verden. Første 

stop er ved en lokal keramikfabrik, hvor andalusisk håndarbejde demonstreres. I 

grottebyen, Guadix, finder man stadigvæk lokale, som har deres hus i de praktiske 

grotter, hvor Maria og Jose byder os indenfor. Gennem pinjeskoven bliver omgivelserne 

forvandlet til et sandt eventyr. Det er meget overvældende, og en forfriskning er på sin 

plads. Stoppet ved vinbodegaen, Valle de Laujar, byder på noget for enhver smag. Oliven, 

nødder, skinke og typiske andalusiske snacks kan nydes til et godt glas vin, hvad end 

man er til rød-, hvid- eller dessertvin. 

                                                                                                    Vejledende pris: Voksne kr. 330,- 

 

 

  

Før afrejse holdes et informationsmøde for alle rejsende der har lyst. Vi hygger lidt, og 
snakker om blandt andet forsikringer og udflugter. - Herom senere. 


