
Invitasjon til SDA seniorer i Norge og Danmark

Tur til Calpe i Spania
21. - 30. oktober 2018
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Etter en meget vellykket tur 
til Albir i fjor inviterer vi  
igjen på tur. Denne gangen 
til Calpe. 

Bli med og lad opp kroppen i 
varmen før vinterkulda setter 
inn. Dette er en periode der 
gjennomsnittstemperaturen 
på dagtid ligger på ca 24oC. 
Her  kan vi slappe av, bade 
og sole oss på stranda, rusle 
på strandpromenaden, lese 
en bok etc. Virkelig nyte livet!! I tillegg blir det samlinger, utflukter, tema, 
muligheter for trim og hyggelig samvær.

Turer med Alfa Travel blir ofte omtalt som "trygge reiser for godt voksne". 
De passer like godt for dere som reiser sammen, som for deg som reiser 
alene. Her er det trygghet, fellesskap og opplevelser som preger turene. Og 
når alle i gruppen er fra SDA - seniorforening, skal det ikke mye til før 
det blir en fantastisk flott tur!! 

Solrike SPANiA

reiSeledere
Frøydis Liseth blir 
med som leder fra 
Seniorforeningen i 
Norge. I tillegg blir 
Ulf Korsmo med som 
ansvarlig reiseleder fra 
Alfa Travel.
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Gode dAGer i CAlPe

Et deilig sted å «lade opp batteriene» før vinterkulda setter inn. Ferie i Calpe 
byr på variasjoner innen det gode liv: aktiviteter av varierende vanskelighets-
grad, naturopplevelser, god mat og  strandliv.

Calpe er en liten kystby, ca én times kjøring østover fra Alicante flyplass. 
Hotellet ligger bare drøye 100 m fra stranda. For den solhungrige, er det fle-
re fine og gode sandstrender å velge mellom, alt etter hvor langt du ønsker å 
gå. Er du i handlehumør, kan du gå på butikksafari og se om du finner noe 
du ikke visste at du trengte. Både sult og tørst kan slukkes på en av kafeene i 
nærområdet eller du kan velge en av restaurantene i havneområdet.

For oss nordboere er det litt eksotisk å ta seg en gåtur til saltsjøene i utkan-
ten av byen for å se på fuglelivet og alle flamingoene som står på ett bein ute 
i sjøen.

Den store kalksteinsklippen Penon de Ifach er Calpes landemerke og min-
ner om et Gibraltar i mini-format. Her er det kun bosetting fra flor og 
fauna, da dette er et naturreservat, med over 300 forskjellige dyrearter og 
mange sjeldne planter. 
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Solymar Gran Hotel 4*
Solymar Gran Hotel 4*
C/ Benidorm, 3
CALPE - ALICANTE, SPANIA
Tel: 00 34 96 583 95 15

Alle rom har balkong, dusj i badekar, 
safe, hårføner,  telefon, minibar og air 
condition.
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Program Pris 10 dager 
NOK 13.450,-  pr. person i dobbelt rom
NOK   1.795,-  i tillegg for enkeltrom
NOK      900,-   i tillegg for havutsikt

Inkludert:
• Fly fra Oslo til Alicante med alle 

skatter
• Det er muligheter for tilslutningsfly 

fra andre steder. 
• Egen buss fra flyplassen i Alicante til 

hotellet
• 9 frokoster, 9 middager og 2 lunsjer
• To utflukter med buss og skandi-

navisk talende guide
• Reiseledere
• Program og tilbud om aktiviteter 

under oppholdet
• Buss fra hotellet til flyplassen i Alicante
• Fly fra Alicante til Oslo med alle 

skatter

Avreise 21. oktober 2018 
Fly Gardermoen - Alicante 12:15 - 
16:00

Fra fly plassen i Alicante tar det ca. 1 
time med buss til hotellet hvor vi bor 
hele perioden. Her spiser vi frokost og 
middag hver dag tilpasset våre matøn-
sker.  Vi inkluderer vann til middagene.

Opphold 22. - 29. oktober  
I tillegg til å feriere blir det tilbud om 
diverse aktiviteter under oppholdet, 
samt to spennende utflukter med 
skandinavisk guide.  Vi vil også daglig 
ha samlinger med betraktninger rundt 
Guds Ord og på sabbaten blir det 
bibelstudium og gudstjeneste.

Retur 30 . oktober  
Buss fra hotellet til flyplassen. 
Fly Alicante - Gardermoen 08:00 - 
11:55
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Reise- og avbestillingsvilkår
Alfa Travel er medlem av Reisegarantifondet og forplikter seg til å rette seg etter ”Lov om pakkerei-
ser”.

Funksjonskrav:  
Noen av oss kommer i den situasjonen at vi får behov for hjelpemidler for å kunne klare 
hverdagen. Hverken syns–hemming, hørselsproblemer, krykker, rullator eller rullestol 
behøver å være en hindring for å oppleve reise og sosialt samvær. Men våre ledere har 
ansvaret for gruppen som helhet og kan derfor ikke ha forpliktelser i forbindelse med 
daglige gjøremål for enkeltdeltagere. 

Deltagere må (på egenhånd eller med hjelp av egen definert ledsager): 
- Kunne gå eller forflytte seg minst 0,5 km i rolig gangfart. 
- Kunne gå opp og ned trapper til fly og buss. 
- Kunne forsyne seg ved egen hjelp fra buffeer i restauranten. 
- Kunne ta hånd om personlig hygiene under oppholdet. 
- Kunne orientere seg på hotellet og i nærområdet.

Betaling:  
Ved påmelding må den reisende betale kr. 1.000,- i depositum. Restbeløpet forfaller 6 uker før av-
reise. 

Avbestilling: 
 - Mer enn 6 uker før avreise: Depositum blir tilbakebetalt, dog fratrukket kr. 500.-  
 - Mellom 4 og 6 uker før avreise: Opp til 50% av turens kostnad refunderes ikke.   
 - Mindre en 4 uker før avreise: Ingen refusjon.  
 - Alle avbestillinger skal skje skriftlig pr. brev eller mail. Om dere må kansellere mindre enn 6 uker  
   før avreise og har gyldig avbestillingsforsikring, sender dere en legeattest og kvittering på betalt  
   reise til forsikringsselskapet.  
 
Forbehold:  
Det  tas forbehold om endringer av rutetider og priser, forårsaket av uforutsette begivenheter som 
endrede tariffer, valutakurser, Force Majeure eller andre endringer i forhold til det oppsatte pro-
grammet. Det vises for øvrig til reisevilkår inngått mellom Forbrukerombudet og Den Norske Rei-
sebransjeforening

Klage:  
Mener en deltager seg berettiget til å klage, 
må klagen straks rettes til reiseleder, som da vil 
forsøke å rette opp forholdet på stedet. Skrift-
lig klage kan sendes vårt kontor innen 14 dager 
etter reisens slutt. Vi vil da gjøre hva vi kan for å 
rette opp en eventuell feil.

+47 32 25 08 70
post@alfatravel.no
www.alfatravel.no
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Påmeldingsskjema
SDA Seniorforeningen til Calpe

Til
Alfa Travel AS
Svarsending 2343
0091 Oslo

 Brett her



Reisende

Navn: Født:

Evt. ektefelle/samboer/medreisende Født:

Gateadresse:

Postnr. og sted

Mobil/Telefon: e-post:

Pårørende Navn: Mobil nr: Tilknytning:

Navneliste Mitt navn og bosted kan stå på deltakerlisten som de reisende får. (Den blir 
delt ut i forkant av reisen til de som samtykker dette)          JA          NEI

Bagasje         Ønsker bagasjehjelp                             Ordner bagasjen selv

Reise-  
forsikring

Jeg/vi har reise- og avbestillingsforsikring i følgende selskap:

(Navn på forsikringsselskap)

Underskrift

Jeg har lest Reise- og avbestillingsvilkårene og stadfester at jeg er selvhjul-
pen etter definisjonen som er gitt under avsnittet om "Funksjonskrav".

 Dato:                           Navn:

PåMELDING: Fyll ut skjemaet, klipp ved stiplet linje, brett og tape/stift igjen 
arket. Porto er betalt i Norge. Fra Danmark og Sverige må du bruke konvolutt 
med frimerke og sende det til Alfa Travel AS, Postboks 12, N-3301 Hokksund. 
Du kan også ta kontakt på telefon 0047 32 25 08 70 eller e-post post@alfatravel.
no. Påmeldingsfristen er 30. august eller til det blir fulltegnet.

Ønsker kun vegetarisk mat 

Returadresse: Alfa Travel AS, Postboks 12, N-3301 Hokksund, Norge


