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Lesertur Fedrelandsvennen Malaga  05-18.11. 2019 

 

  

Bli med oss på Sensommertur til Fuengirola utenfor Malaga på Costa del Sol 

kysten. Turen er på 14 dager og vi bor 13 netter på Hotel Monarque Fuengirola 

Park med allinclusive. Under oppholdet har vi 4 halvdagsutflukter inkludert. 

 

Tirsdag 5.november 2019 

Vi møter reiseleder fra Boreal Reiser på Kristiansand Lufthavn kl. 08.00 og flyr til 

Oslo. Herfra videre til Malaga hvor vi lander kl. 15.55, lokal tid. Mat/drikke kan 

kjøpes om bord. Etter ankomst møter vi innleid buss som tar oss langs kysten til 

feriebyen Fuengirola. Her sjekker  vi inn på Hotel Monarque Fuengirola Park. 

Under oppholdet har vi allinclusive; frokost, lunsj og middag. Det er inkludert 

mineralvann, juice, hotellets vin. Øl og sterkere drikker. 

Fuengirola  ligger fint til på Costa del Sol, mange soldager og behagelig klima. 

Vårt 4 stjerners hotell har innendørs og utendørs basseng med tilhørende hage. 

Dampad, boblebad, spa og velværeavdeling med badstue. Videre har hotellet 

snackbar, bar og restaurant. Frisør og vask av klær. Avstanden ned til stranden 

er ca. 200 meter. Her ligger restauranter og strandbarer og man kan vandre på 

strandpromenaden inn til sentrum av byen.  

Under oppholdet har vi inkludert fire halvdagsutflukter. 

1: Malaga – hovedstaden på Costa del Sol. Fødebyen til Pablo Picasso. Her finner 

vi en historisk gammel by og den best bevarte festningen i Spania med en over 

2000 år gammel historie.  For interesserte er det anledning å besøke 

Picassomuseet eller å gå på shopping. 

2: Marbella – Jetset byen med 320 soldager i året. 

3: Markedsbesøk  til et nærliggende marked.  
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4: Narja – en liten by kjent for sine hvite bygninger som er bygget i typisk 

spansk stil. I utkanten av byen finner vi Dryppsteinsgrottene som ble oppdaget i 

1959. Disse er en av de meste severdighetene i Spania. Mulig for å besøke 

grottene for de som ønsker.  

Etter noen opplevelsesrike og gode dager med mange ferieminner er det på tide 

å tenke på hjemreisen og juleforberedelser. Den siste dagen mandag 18. 

november  blir det tidlig utsjekk fra hotellet og flyavreise. Avgang med 

Norwegian kl. 06.00  direkte til Oslo. Mat/drikke kan kjøpes om bord. Videre fra 

Oslo til Kristiansand kl. 16.35 og beregnet ankomst  Kristiansand kl.17.25. 

 

REISEFAKTA 

DATO: 05.11 – 18.11. 2019 

PRIS: KR 16 995,– per person i dobbeltrom 

PÅMELDINGSFRIST: 29. juli 2019 

PRISEN INKLUDERER:  

 Reiseleder fra  Boreal Reiser  

 Flyreisen Kristiansand – Oslo – Malaga tur/retur 

 Busstransfer til/fra flyplass 

 14 dagers opphold ved  Hotel Monarque Fuengirola Park med allinclusive 

 13 overnattinger 

 1 halvdagstur til Malaga 

 1 halvdagstur til Marbella 

 1 halvdagstur til et lokalt marked 

 1 halvdagstur til Nerja 

 

IKKE INKLUDERT:  

 Enkeltromstillegg 13 netter: kr 2900,- pr rom 

 Tips til sjåfør  

 Inngangspenger til severdigheter 
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