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DNKA inviterer på langtur til Valencia 29. – 31. oktober 2019 

 

 

29.10.: Vi starter med å kjøre til Xativa, og beregner å komme hit ca. kl. 11.00.  Her tar vi toget opp til Castell de 

Xativa. Omvisningen tar ca. 1 time toget tar oss også ned igjen.  Avreise til Valencia kl.14.00 

 

Innsjekking på Hotell NH Valencia Center ca kl. 15.00. Hotellet ligger ved elven Turia.  

Kl. 17.00 tar en engelsktalende guide oss med på en rundtur i den flotte gamlebyen. 

Kl. 20.30:  Middag på en restaurant i nærheten. 

 

 

30.10.: Kl. 09.30: Oceanografic (Akvariet). Her blir vi til vi drar ned i havna og spiser lunsj kl. 13.00 på Bar Cantina La 

Lonja del Pescado. Det serveres fortrinnsvis paella – gi beskjed om ev. skalldyrallergi! 

Ettermiddagen fri til egenaktivitet. 

Kl. 20.30 Middag på Los Hechizos de Morgana Campanar (900 m å gå). 

 

 

 

 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-

Dette bildet av Ukjent forfatter er Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert 

mailto:post@dnka.eu
http://www.dnka.eu/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Ch%C3%A2teau_de_X%C3%A0tiva_avec_%C3%A0_droite_la_Vall%C3%A9e_de_Bixquert_(Communaut%C3%A9_Valencienne,_Espagne)..jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://palvientretodoloqueentre.blogspot.fr/2013/02/viajes-fin-de-semana-en-xativa.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ayuntamiento_de_Valencia,_Espa%C3%B1a,_2014-06-30,_DD_121.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Archdiocese_of_Valencia_in_Spain
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://susannehultman.se/category/borta/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Briljanttetra
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

  
Den norske klubben Alacant, Rio Segura 34 Sierra Mar, Gran Alacant, 03130 Santa Pola.  post@dnka.eu    http://www.dnka.eu/ 

 

31.10.: Kl. 10.00: Utsjekking.  Nå tar bussen oss med til Bioparc.  Her blir vi til vi har spist lunsj, og begynner på 

hjemturen kl. 15.00.   

Vi kjører den ytre vegen via El Palmar og Gandía hjemover.  Det blir en kort kaffepause på turen sørover, og vi 

beregner å være på Gran Alacant ca kl. 19.00. 

Viktig informasjon: 

Pris: 340€ pr person i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom blir 40€.  Beløpet må betales kontant ved påmelding. 

Turen blir solgt torsdag 26. september fra kl 10.00 i klubbens lokaler og hos Hans Kristian i La Marina.  Vi starter 

med utlevering av kølapper på antall den enkelte skal melde på, ved klubbhuset.  Vi gjør dette for å få oversikt over 

antall som ønsker å melde seg på.  Da er det bare å gå inn å foreta påmeldingen og betale kontant for turen. 

Viktig:  Turen er forbeholdt medlemmer av DNKA, så ved påmelding til turen må medlemskort for 2019 forevises, 

pass må tas med da hotellet krever passnummer, og den enkelte er ansvarlig for å ha reiseforsikringen i orden samt 

å ta med Europeisk helsekort.   

NB!  Det er ikke anledning å  melde seg på via internett, kun personlig frammøte! 

Ved salg av turen:  Et medlem kan kun kjøpe billett til seg selv og max 2 andre medlemmer (husk kopi av pass og 

medlemskort). 

Inkludert i prisen:  Buss tur/retur, 2 netter på hotell med frokost, 2 middager, 2 lunsjer samt alle inngangspenger.  

 

Hilsen 

AK 
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Avgangstider for busstransport: 

Eden    kl 08.00 

La Marina: 

SuperValue:   Kl 08.15 

Barcley    Kl 08.20 

Banco Santander:  Kl 08.25 

Santa Pola: 

Cruz Roja:   Kl 08.40    

Bunnen av bakken:  Kl 08.50   

Gamle Markedsgaten:  Kl 09.00  

Don Pueblo:   Kl 09.05 

Gran Alacant:   Kl 09.07 

Legesenteret:   Kl 09.10  

Brith og Per:   Kl 09.13 

Lidl:    Kl 09.15 
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