
ANDALUSIEN 2019.4  i sydligaste Spanien
LASSES

RESOR

När höstmörkret lägger sig över Sverige…då åker vi till solen i Andalusien i syd –
ligaste Spanien. Här bor vi på ett 4-stjärnigt hotell direkt vid Medelhavets strand.  
Alla rum har balkong och sidoutsikt mot havet. God mat och utflykter…  
Preliminärt program:
Med egen anslutningsbuss åker vi till Arlanda och
med SAS eller Norwegian till Malaga. Efter ankomst
är vi efter tio minuter i Torremolinos och vårt 4-
stjärniga hotell som ligger direkt vid Medelhavet.
Här installerar vi oss i våra fina rum. Från balkongen
kan vi njuta av havet. Ett poolområde framför
hotellet står till vårt förfogande, och stranden ligger
framför oss. På andra sidan skymtar vi Afrika...
På morgonen serveras stora bufféfrukostar, och på
dagarna väljer vi mellan lunch och middag, båda
med stora bufféer. Varje kväll har hotellet under-
hållning från scenen i puben, t ex flamenco. Vi
kommer att göra en heldagsutflykt till den gamla
romarstaden Antequera, och försöker även hinna
med ett bodegabesök Vi kan också lätt besöka
Málaga som är en mycket trevlig och innehållsrik
stad. Här kan vi uppleva den livliga saluhallen,
katedralen, romerska teatern, borgen och det nya
Picasso-muséet. Málaga är Picassos födelsestad. –
Dessutom gör vi en frivillig utflykt till Gibraltar. Och
Torremolinos centrum, på 10 minuters gångavstånd
från vårt hotell, har ett stort utbud av butiker och
mysiga restauranger liksom strandpromenaden
alldeles utanför vårt fina hotell.

18 - 25 oktober 8 dagar  8.875:-
9-16 november  8 dagar 7.975:-
8-22 och  9-23  oktober 15 dagar 12.875:-.   
4-19 och 6-21 november 16 dagar 11.975:-.  Allt detta ingår:  Anslutningsbuss enl tdt, 
flyg, del i dubbelrum med balkong och sidoutsikt mot havet, halvpension 
(frukost samt lunch eller middag), utflykt enl program, reseledare.   
Enkelrumstillägg  2.185:- 1 vecka/4.370:- 2 veckor 

Anmälan till LASSES RESOR tel 0582-107 88
Statlig resegaranti ställd         www.lassesresor.se

Vårt hotell i 
Torremolinos, 
Sol don Pablo, 
med pooler och 
strand. 

18 – 25 oktober och 9 – 16 november  8 dagar   
8 – 22 och  9 – 23 oktober  15 dagar

4 – 19 och 6 – 21 november  16 dagar

Vi njuter av
god spansk 

mat

Fina rum med
balkong och 
sidoutsikt 
mot havet 


