
 
 

Langtur 22.10.-24-10. til Gibraltar 

 

Tradisjonen tro skal vi ha langtur, og i år er Gibraltar mål for turen.  Som i fjor har vi med norsk guide og turleder. 
Trude har lang erfaring med dette, hun er godt kjent i områdene der turen skal gå.   

Dag 1:  Vi starter opp relativt tidlig mandag morgen og kjører til Guadix hvor vi skal besøke byen som er kjent for alle 
sine cuevas (hulehus).  Dette er en gammel by og var sete for det første bisperådet i Hispania i 2. århundre e.K. Her 
spiser vi lunsj på restaurant La Tinaja kl 13.30-15.00 før vi drar videre.  

 

                                 Guadix 

Turen går nå via Granada og Malàga til Torremolinos. Vi regner med å være framme ca kl 18.00. 

Her skal vi bo på Gran Cervantes by Blue Sea i Torremolinos. Hotellet ligger i sentrum og har 5 min. gange til stranda.   

 

                                            Torremolinos 

Dag 2:  Etter frokost på hotellet drar vi videre kl. 09.00.  Bussturen tar mellom 1,5 og 2 timer til Gibraltars grense.  Vi 
har booket shuttle-buss for å kjøre oss inn til sentrum da «vår» buss må stoppe på grensen.   

Vi har ikke lagt opp noe fast program i Gibraltar.  Den som ønsker det, kan ta en taxi/minibuss eller taubanen opp på 
den ca. 300 m høye klippen for å nyte den spektakulære utsikten. Like kjent som utsikten over til Afrika, er også alle 
apekattene som finnes i området opp til klippen. Her må man passe godt på, for disse er temmelig tyvaktige!  

   

                          Gibraltar                       

Ellers er det er en mengde kafeer og restauranter hvor man kan ta en forfriskning. Shopping er også en mulighet, 
samt å se alt «staten» har å by på.  Valutaen i Gibraltar er £-sterling (engelsk). Veldig dårlig kurs på Euroen og 
kredittkort kan benyttes. Pass er påkrevd! 



 
 

Vi regner med å bli her 3-4 timer før vi returnerer til hotellet.  Ettermiddagen i Torremolinos er til fri benyttelse. 

 

Dag 3:  Vi starter hjemturen kl. 09.00, den går oppover langs Middelhavskysten til Almeria. Her stopper vi og spiser 
lunsj på restauranten i Fort Bravo.  

 

             

 

Viktig informasjon: 

Pris: 285€ pr person i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom blir ca 30-40€, her er ikke prisen helt fastsatt.  Beløpet må 
betales kontant ved påmelding. 

Turen blir solgt torsdag 27. september fra kl 12.00 i klubbens lokaler og hos Hans Kristian i La Marina.   

Viktig:  Turen er forbeholdt medlemmer av DNKA, så ved påmelding til turen må medlemskort for 2018 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.   

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 (med wifi og toalett), 2 netter på 4* hotell med buffet-frokost, 2 buffet-middager på hotellet 
samt 2 lunsjer underveis (Guadix og Fort Bravo), drikke til maten og shuttle-buss i Gibraltar. 

 

Vi kommer med mer informasjon om bussrute og klokkeslett senere 

  

https://www.feriebolig-spania.no/Costa-del-Sol/artikler/fem-forskjellige-ting-du-kan-se-og-gjoere-paa-en-dagstur-
til-gibraltar 

http://www.oplevspanien.dk/costa-del-sol/torremolinos.php 
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