
   

   Boreal Adventure, Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord, Tlf: 51820210 E-post: reiser@boreal.no                        

 

10 dagers solglede i Albir / Spania          11.09. - 20.09. 2023 
 

 

 

Velkommen på sensommertur til Costa Blanca-kysten. Vi bor 
sentralt på Albir Playa Hotel & Spa. Nyt sol, basseng og strand, 
god spansk mat og drikke, blant palmetrær og flotte promenader!  
 

Dag 1  Avreise til Alicante  

Vi møter frem i avgangshallen på Alta lufthavn (ALF) kl. 09:55. Avreise 

med Norwegian Air DY321 kl. 11:55, mellomlanding i Oslo (OSL), og 

videre til Alicante (ALC) med ankomst kl. 19:30. Egen buss venter og 

bringer oss til  feriebyen Albir og vårt hotell Albir Playa Hotel & Spa 4*. 

Hotellet ligger sentralt med ca. 10-12 min gangavstand til stranden og 

sentrum. Gratis wifi, svømmebasseng, café, hyggelig bar og 

frokost/middagsrestaurant på hotellet. Nettside Albir Playa Hotel: 

https://www.albirplayahotel.com/no/  
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Dag 1-10 Opphold  i Albir   

Moderne og komfortable rom sørger for uforglemmelige feriedager. 

Hotellet har 2 restauranter og et nyskapende Senses Spa med opplevelser 

på hele 1000 kvadrat. Utenfor finnes en tropisk hage med basseng og 

solsenger. Hyggelig sentrum med småbutikker og utecafeer like ved 

hotellet.  

 

2 heldagsutflukter med lokal guide er inkludert under oppholdet:  

Den 15.09. drar vi til den lille pittoreske fjellsbyen Guadalest. Herfra har 

vi fantastisk utsikt over dalen og den turkise dammen som forsyner de 

tørre kystområdene med vann. Etter å beundre 1600-talls slottet og 

bymuseet fortsetter vi til naturparken Las Fuentes del Alger med sine 

berømte fosser.    

 

Den 18.09. besøker vi de to vakre landsbyene Altea og Alfaz del Pi. Etter 

en bytur i Altea, en handletur på markedet og lunsj på egenhånd 

fortsetter vi til den lille byen Alfaz del Pi. Her på den prisbelønte vingården 

Mendoza får vi en omvisning og smaker på vin og tapas.  
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Dag 10  Hjemreise 

Etter frokost reiser vi med egen buss kl. 08:30 til flyplassen i Alicante. 

Avreise med Norwegian Air DY 1791 kl. 11:20, mellomlanding i Oslo, og 

videre med med Norwegian DY 328 kl. 17:55, med ankomst Alta flyplass 

(ALF) kl. 22:40. 

Reisefakta 
Dato:     11. – 20.09. 2023  

Pris:     kr 14 690,-   

Påmeldingsfrist:   08.06. 2023 

Prisen inkluderer: 
 Reiseleder fra Boreal Adventure 
 Flyreise Alta - Alicante t/r med Norwegian inkl. reservert sete, 2x23 kg 

innsjekket bagasje + håndbagasje 
 Flyplasstransfer Alicante flyplass – hotellet t/r 
 9 overnattinger Albir Playa Hotel & Spa 4* med frokost og middag inkl. 

vin og vann til middagene og tilgang til svømmebasseng med tropisk 
hage 

 To dagsturer med buss og guide innover i landet (inkl. vinsmaking på 
vingården) 

  Ikke inkludert: 
 Enkeltromstillegg 9 netter: kr. 2790,-   
 Oppgradering til "ROM DELUXE" 9 netter: kr. 1365,- / person 

Deluxe-rommene på Albir Playa Hotel & Spa gir deg muligheten til å slappe av i rom i 
avantgardestil, i de øvre etasjene av hotellet. Alle deluxe-rommene har en terrasse med 
fine utsikter over bassengområdet eller fjellutsikt.  

For informasjon og påmelding ta kontakt med Boreal Adventure:  
Telefon 51820210  / epost  reiser@boreal.no  
Les mer her: www.borealadventure.no 
 
Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-12 dager før avreise. Sjekk at navn på alle påmeldte på 
bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og etternavn slik at det blir 
riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader). Evt. allergier må meldes inn ved 
påmelding og selv om vi gjør vårt beste for å tilrettelegge kan vi ikke gi noen garantier. 
Deltakerbevis sendes den enkelte etter påmelding. Depositum kr 2000.- pr person forfaller etter 7 
dager. Restbeløp forfaller 90 dager før avreise.  


