
 

     
Följ med till Andalusien och Costa Tropical på spanska solkusten – en region känd för sitt 
behagliga klimat och fylld av kontraster där böljande landskap varvas med sagolikt vackra 

byar och snöklädda bergstoppar. Boende öster om Malaga i trivsamma Almuñécar vid 
Medelhavets strand, ger oss ett perfekt utgångsläge för spännande utflykter.  Vi besöker 
Gibraltar, Malaga och Granada med världsarvet Alhambra, tittar närmare på grottorna i 

Nerja, njuter av miljön i en av Spaniens vackraste byar, Frigliana, och upplever äkta flamenco.  
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG 1 - TILL MALAGA OCH ALMUÑÉCAR          
Avresa från hemorten i god tid före avresan  
från Arlanda. Målet för vår resa denna gång är  
Spanien och vi landar på Malagas flygplats.   
Här väntar vår spanska buss som tar oss till  
Costa Tropical de Granada och den trevliga  
staden Almuñecar där vi bor samtliga nätter.  
Vårt hotell Helios ligger precis vid strand- 
promenaden med bara några minuter till fots  
till stadens gamla centrum. Efter  
incheckning kan den som vill följa med  
reseledaren på en liten promenad i den Gamla  
Stan. På kvällen serveras middagsbuffé i  
hotellets restaurang. Ca 9 mil 
 
DAG 2 – NERJA OCH FRIGILIANA  
Efter frukost väntar vår buss för dagens  
utflykt och vi åker några mil till Nerja. Den  
stora sevärdheten här är grottorna som  
upptäcktes 1959 av småpojkar som var ute för  
att jaga fladdermöss. Grottorna i Nerja är  
Europas största grottsystem och oerhört  
imponerande. Den del av grottorna som är  
öppna för besökare består till största delen  
av stora salar, så det är inga trånga obehagliga 
passager. Resan går sedan vidare sex kilometer  
till bergsbyn Frigiliana som är minst 1 000 år  
gammal och tillhör de s.k ”vita byarna” som  
klättrar utmed bergväggarna. Frigiliana har t o m 
vunnit pris som Spaniens vackraste by och här  
har vi en underbar utsikt över det vackra land- 
skapet. Vi äter lunch tillsammans och får en  
stund att strosa runt på egen hand innan vi  
beger oss tillbaka till Almuñécar. Framåt kvällen 
samlas vi för middag som vi äter på en  
restaurang nära hotellet. Ca 8 mil 
   
DAG 3 – GIBRALTAR OCH PUERTO BANUS 
Tidig frukost och start från hotellet. Dagens 
utflyktsmål är Gibraltar och de 20 milen via  
 

motorvägen förbi bla Malaga och Marbella  
går ganska fort. Den brittiska kronkolonin 
Gibraltar är belägen på en smal halvö, som 
sträcker sig från Spaniens sydvästra kust  
mot Marocko på andra sidan av Gibraltar- 
sundet. Kolonin har ca 30 000 invånare och 
majoriteten av befolkningen har medborgar-
skap i Gibraltar och är därmed även  
brittiska medborgare. Vi korsar från  
Spanien och beträder brittiskt territorium. 
Vi gör en rundtur i staden och ser Punta  
Europa, följt av en resa i minibuss till  
toppen av den berömda Gibraltarklippan,  
där vi vid bra väder kan njuta av utsikten  
över Spanien och Marockos kust. På vägen  
tillbaka till Almuñecar gör vi ett stopp i  
Puerto Banus som är kändisarnas populära  
ort längs kusten. Hamnen har plats för  
915 båtar i olika storlekar - inga små ekor  
här inte! Åter i Almuñécar väntar middag på 
hotellet. Ca 40 Ca 40 mil  
 
DAG 4 - MALAGA 
Efter frukost åker vi in till Malaga – 
staden som inte bara är Picassos födelse- 
stad utan också sägs ha Europas bästa 
klimat. Med en befolkning på ca 600 000  
invånare är Malaga Andalusiens näst 
största stad. Här råder ett lugnare tempo 
än i Spaniens nordligare städer, kanske 
för att solen skiner så mycket och för att 
värmen håller i sig långt in på senhösten. 
Vi möts av en lokalguide som tar oss med 
på en trevlig rundtur där vi får se och 
höra mer om staden, innan vi får en stund 
att på egen hand utforska omgivningarna – 
allt efter eget intresse! Kvällens middag 
äter vi på hotellet. Ca 18 mil  
 
 
 
 

 
 

Avresa 2018:  
 
16/9 
Pris: 13 495:-/ Pris för LT: 12 995:- 
 
2/10 
Pris: 13 995:-/ Pris för LT: 13 495:- 
 
I priset ingår: 
Transfer till Arlanda t/r, Flygresa 
Arlanda – Malaga t o r inkl 
flygskatter, resa med helturistbuss 
enligt program, del i tvåbäddsrum med 
havsutsikt och balkong på Hotel 
Helios i Almuñécar, 6 x frukost, 6 x 
middag och 1 x lunch.  I programmet 
förekommande utflykter och entréer. 
Svensk reseledare. 
 
Tillägg/person: 
Enkelrum:  1 980:- 
Reseförsäkring  
 
Valuta: Euro 
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group  

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

DAG 5 – GRANADA OCH 
ALHAMBRA/GENERALIFE 
Efter frukost väntar dagens utflykt, som 
av en del kanske ses som resans 
höjdpunkt. Färden går till Granada där vi 
besöker Alhambra som är med på 
UNESCO:s världsarvslista och var finalist 
när världens nya sju underverk skulle 
utses. Här bodde den moriske sultanen 
som styrde det högtstående arabiska 
väldet i Spanien. Inom varje vetenskap så 
var de klart överlägsna och det framgår 
till en del i detta palats från 1100-1300 
talet. Det är inte bara palats och 
försvarstorn utan även större trädgårdar. 
Tänk bara en sådan sak som att ha 
springbrunnar och rinnande vatten överallt 
på 1300-talet… Vi blir guidade runt på 
denna fantastiska anläggning som nog 
 
 
 
 
 

ingen av oss kommer att glömma! Åter i  
Almuñécar en stund på egen hand innan 
kvällen som sig bör avslutas med middag 
tillsammans - ikväll på en restaurang i 
Almuñécar. Ca 16 mil 
 
DAG 6 – EN DAG PÅ EGEN HAND 
Efter frukost väntar en dag att i egen 
takt njuta av livet på Costa Tropical. 
Stranden ligger rätt över gatan från 
hotellet. Passa på att njuta av dagen.  
Kanske ett dopp i Medelhavet? 
Medeltemperaturen i oktober är 22  
grader i luften och 20 grader i vattnet! 
Eller varför inte ta en promenad i Gamla 
Stan och ta något att dricka på det 
trevliga torget? Fredagar är också 
marknadsdag i Almunecar, så den som 
önskar kanske gör ett besök där.  
  
 
 
 
 
 
 
 

På kvällen strålar vi samman igen för att 
åka några kilometer utanför Almuñecar till 
Venta Luciana där vi äter en god 
middag tillsammans och också får uppleva 
flamencodans. 
 
DAG 7 - TILLBAKA TILL SVERIGE 
Frukost i lugn och ro. Vårt flyg lyfter från 
Malaga mot kvällen så vi tar det lugnt under 
dagen och njuter lite ytterligare av livet 
innan det är dags för transfer till Malaga 
under eftermiddagen. Vid ankomst till 
Arlanda står vår buss och väntar för att ta 
oss till hemorten igen.  
 
 
 
 
 
 

 
Flygtider för resan 16/9:  16/9 SAS från Arlanda-Köpenhamn 06.10, ankomst 07.20  

SAS från Köpenhamn-Malaga 10.30, ankomst 14.20 
  22/9 Norwegian Air från Malaga-Arlanda 11.10, ankomst 15.20 
 
Flygtider för resan 2/10: 2/10 Lufthansa från Arlanda-München 06.00, ankomst 08.10 
   Lufthansa från München-Malaga 11.35, ankomst 14.30 
  8/10 Lufthansa från Malaga-Zürich 13.05. ankomst 15.45 
   Lufthansa från Zürich-Arlanda 16.35, ankomst Arlanda 18.55 

 
Hotell på resan: 

Hotel  
Hotel  Hotel Helios, Almuñécar -   www. helios-hotels.com/almunecar/en/ 

På avresan den 2/10 byter utflyktsdagarna plats i förhållande till detta program då dag 6 i stället genomförs  
dag 4, men innehållet i resan är exakt detsamma för övrigt. 

 
 

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen. Vanligt ID-kort eller körkort räknas 
inte som godkänd legitimation vid gränspassering. 
 
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. OBS! 


