
Almuñecar 
25/10 - 2/11, 9 dagar 

Den lilla genuina spanska staden 
MED DET STORA KULTURELLA UTBUDET 

 

Boende Victoria Playa med helpension. Pris: 9650 kr 

Ingår i pris: Flyg Luleå-Arlanda-Malaga t/r, busstransfer flygplats hotell t/r, 8 nätter del i 

dubbelrum på Victoria Playa med helpension, färdledare från Luleå.  

Enkelrumstillägg: 1 260 kr 



Hotel Victoria Playa ****  

Victoria Playa Hotel ligger mindre än 200 meter från den populära stranden San Cristobal och 15 minuters 
promenad från Gamla Stan och Köpcentrum. På hotellet ingår helpension, dvs frukost, lunch och middag. På 
hotellet finns pooler, cafeteria, buffet restaurang, gratis wi-fi, panoramahiss, gym, biluthyrning. Under dagar-
na finns varierande underhållning för gammal som ung på hotellområdet som består av mer än 1500m2 ter-
rass och grönområde.  

Rummen har satellit-tv, toalett/wc, kylskåp, terrass, hårtork, luftkonditionering. 

Pris: 9650 kr 

Enkelrumstillägg: 1260 kr 

Ingår i pris: Flyg Luleå-Arlanda-Malaga t/r, busstransfer flygplats hotell t/r, 8 nätter del i dubbelrum på Victoria Playa 
med helpension, färdledare från Luleå.  

Avbeställningsskydd via ERV kan köpas till, 6% av resans pris. 

Anmälningsavgift om 1500 kr per person erlägges inom 10 dagar från bokningstillfälle. Slutbetalning sker 40 dagar in-
nan avresa. Avbokningsvillkor: Mer än 40 dagar innan avresa: 1500 kr. Mindre än 40 dagar innan avresa: 100% av re-
sans pris. Särskilda bestämmelser:  Vid förbehåller oss rätten att ställa in vid mindre än 20 betalande resenärer.  Vi re-
serverar oss för eventuella valuta- & bränsletillägg samt förändringar av flygskatt efter 16/6 2017. 

Flygtider: 25 oktober   Luleå 11:05-Arlanda 12:25, Arlanda 14:50-Malaga 19:10 

  02 november Malaga 11:25-Arlanda 14:45, Arlanda 16:50-Luleå 18:10 

 

Resan bokas hos Via Luleå Resor, Smedjegatan 13H, 972 33 Luleå. Mail: info@vialulea.se Tel: 0920-23 23 
50. www.vialulea.se 

•  

Almuñecar  

Almuñecar  är en lugn stad med ca 28 000 invånare som ligger på Costa Tropical de Granada på den spanska 
solkusten i Andalusien, nere vid Medelhavet och öster om Costa del Sol. Det är från Andalusien sherryn, tjurfäkt-
ning och flamencon har sina rötter. Det tropiska klimatet gör att man kan odla exotiska frukter här som mango, 
papaya och avokado.  I oktober ligger medeltemperaturen på +22 grader dagtid. El Baratillo är en marknad som 
hålls varje fredag med över 200 stånd som håller öppet mellan kl 10.00 och 14.00 på marknadsplatsen Paseo 
Blas Infante. Förutom att besöka de olika marknaderna, kan man ta vandringsturer, spela boule på stranden eller 
kanske hyra bil och göra ett besök i Granada, Gibraltar eller till exempel Nerja.  

•  


