
  
 

 

 

 
 

Fra 1. Januar 2011, har vi i Dag Aasbø  
Travel AS gitt 10 kroner per deltager på 
våre turer i bidrag til UNICEFs arbeid for 
barn. Les mer om dette, se alle våre tu-
rer med enda flere bilder eller les i vår 

reiseblogg på våre nettsider 

www.dagaasbo.no 

 
 

Web: www.dagaasbo.no 
E-post: post@dagaasbo.no  

Tel: 37 15 70 31 

Malaga ble beskrevet som ”Paradisbyen” av nobelprisvinneren i litteratur Vicente 
Aleixandre . Malaga er en by som vibrerer av liv, og som fascinerer med sin blanding av 
flere tusen års historie, sin folklore og sin moderne kultur. Vi kan sette oss ned på en for-
tausrestaurant og ta et tapasmåltid eller hva med å besøke det fantastiske Picasso mu-
seet? 

Mandag: Hjem - Malaga Vi blir hentet med buss fra Skien om morgenen og blir tatt med til 
Sandefjord Lufthavn Torp. Her sjekker vi inn på flyet til Malaga, avgang kl.12,35. Etter drøye 
3,5 time ankommer vi Spanias solkyst og Malaga. Her tar vi plass i bussen som venter for å 
ta oss med inn til sentrum av byen. Her skal vi bo 7 netter på ****Hotel Mariposa som ligger 
midt i sentrum av byen med kort gangavstand til shopping og gamlebyen.  Vi samles til felles 
middag om kvelden. 

Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag: I Malaga Vi har inkludert frokost og 
middag hver dag. Den første formiddagen blir vi møtt av lokalguide som tar oss med på en 
vandretur i sentrum av Malaga. Vi får høre mye av historien, se katedralen og den koselige 
gamlebyen. Vi har også inkludert inngang til katedralen og Picassomuseet denne dagen. En 
dag drar vi på utflukt til Granada og Alhambra (det røde slottet). Alhambra-palasset i Grana-
da står på UNESCOS verdensarvliste og ble bygget på 1300-tallet. Det har en fantastisk belig-
genhet mot Sierra Nevada og er omgitt av sypresser. Her får vi en rundtur med vår lokal-
guide. En annen dag under oppholdet drar vi på utflukt til Ronda. Vi kjører gjennom vakkert 
landskap til fjellandsbyen Ronda,  som er en av Spanias eldste byer, beliggende 750 moh. 
Både Ernest Hemingway og Orson Wells har bodd i denne vakre fjellbyen. Denne dagen har 
vi inkludert felles lunsj på vingård. I løpet av dagen besøker vi også en olivenoljeprodusent. 
Den siste utfluktsdagen går til Cordoba. Her får vi en guidet rundtur  i denne byen som står 
på UNESCOs verdensarvliste. Byen var tidligere hovedstad for den mauriske delen av Spania, 
og vi besøker også de jødiske kvartalene. Vi beundrer den store moskeen, den gamle ro-
merske broen, og Europas eldste synagoge. Vi returnerer til Malaga utpå ettermiddagen. En 
dag er det valgfri utflukt mot tillegg i prisen. Denne utflukten går til Gibraltar som har belig-
genhet helt på spissen av Spania, mot Afrika.  Gibraltar er fortsatt under engelsk 
«herredømme» og det er grensekontroll for å komme inn hit (husk passet). Dette er det 
eneste sted i Europa hvor det fortsatt lever ville aper. Vi returnerer til Spania og vårt hotell 
utpå ettermiddagen. En kveld har vi inkludert flamencoshow i forbindelse med middagen, 
og en dag har vi fri til å slappe av og utforske byen nærmere på egenhånd.  

Mandag: Malaga - Hjem Vi har en litt tidlig avreise fra hotellet kl.05,30 og blir tatt med til 
flyplassen i Malaga. Her sjekker vi inn på direkteflyet tilbake til Torp, avgang kl.08,00. Etter 
3,5 timer lander vi tilbake på Torp, og tar plass i bussen som tar dere med tilbake til Gren-
landsområdet.  

 

Pris kr.  12 350,- per person  

Tillegg for:  
- Enkeltrom kr. 3 640,- 

- Utflukt Gibraltar kr. 700,- (tillegg per person 
som bestilles sammen med reservasjonen av 
turen) 

 

Prisen inkluderer: 
- All buss– og flytransport   
- 7 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 
- 6 frokoster, 1 lunsj og 7 middager                                 
- Alle utflukter som beskrevet inkludert inng-
angsbilletter                                                           
- Reiseleder med på hele turen  

ALL Grenland - Andalucia (17.-24. september 2018) 


