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Boende på Hotell
Masa hotell

Ett mycket gemytligt äldre hotell i utkanten av citykärnan i svensk ägo. Mildsvid
utsikt över Medelhavet, restaurang, uppvärmd pool , bar och trevliga rum, alla
med utsikt och balkong.
Adress: Alfredo nobel 150, 03 181 Torrevieja telefon 00 34 966 92153
www.hotelmasa.com

Fontana Plaza hotell

Ett nyligen moderniserat hotell mitt inne i Torrevieja med trevliga rum, pool, gym
och restaurang. Nära till affärer och restauranger.
Adress: Rambla Juan Mateo 19 03181 Torrevieja telefon 0034 966 928 925
www.hotelfontanaplaza.com
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PROGRAM FÖR VEMA 2 - 6 OKTOBER 2014 I TORREVIEJA
Torsdag den 2 oktober

Närmaste flygplats för att komma till Torrevieja är Alicantes flygplats El Altet.
Vid ankomst till Alicante flygplats finns det två alternativ.
• Flygbuss från flygplats till Torrevieja kostar ca 7-10 euro. Ni som bor på
Fontana Plaza kan gå till hotellet och ni som bor på hotell Masa tar en taxi.
Kostnad ca 10 euro.
• Taxi från flygplats till Torrevieja kostar 47 euro. Vi har avtal med Nordisk taxi.
Ni anländer till hotellet blir välkomna av SWEOR, registrerade, får hjälp med
incheckning och information om gällande program.
• Hotellvärdar är på hotell Masa är
Margareta Edlund Sjöberg och Gun-Britt Jardestål.
• Hotellvärdar på Fontana Plaza är
Ann-Mari Hillerström och Inga-Britt Ulmstedt
De kommer att finnas på plats på respektive hotell
• Den 2 oktober mellan klockan 13.00 -15-00 samt mellan 18.00 – 19.00.
• Den 3och 4 oktober mellan 08.30 – 09.30 och mellan 17.00 -18-00
• Den 5 och 6 oktober mellan 09.00 – 10.00

En stadsrundtur med vårt lilla tåg som hämtar upp er vid hotellen kl.15.00.
Rundturen tar ca 1 timme. Den ger er en uppfattning om staden och dess
omgivningar. Ni får bekanta er med citykärnan med restauranger och affärer
samt den underbara strandpromenaden.
Pris 5 €

Middag äger rum på hotell MASA ägt av Gunnar Mattson där vi intar

fördrink ute på den underbara terrassen med milslång utsikt över
Medelhavet. Vi får en första kontakt med den spanska maten i form av ett
dignande bord med ett antal spanska läckerheter. Under kvällen blir vi
underhållna med svensk trubadur. Tåg hämtar gäster från Fontana kl.19.00.
Tåget lämnar MASA hotell kl.23.00 för hemfärd till hotell Fontana Plaza.
Pris 30 €
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Fredag den 3 oktober

• Frukost serveras från 07.00 på respektive hotell.
RM-mötet börjar kl.09.00 på hotell MASA.
• Resor till Catagena och Novelda avgår från respektive hotell
kl. 08.30 med hemfärd senast 17.00.

Cartagena känd för oss alla från historien med mer än 2000 år sedan och

handlar om Kartager och Romare samt ärkefiendernas Hannibal och
Escipion`s öden. Ni besöker museum ARQUA vid hamnen, den puniska
muren, den gamla teatern och de vackra husen på Calle Mayor. Lunch ingår
på spansk restaurang. Vår svenska guide Gerd Andersson har en otrolig
kunskap om denna stad och ger oss en fullständig bild om hur det var under
morernas tid.
I priset ingår: buss, inträden, svensk guidning och lunch
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Novelda, ca 79 km nordväst om Torrevieja

Novelda berömt för den underbara kyrkan Santuario Santa Maria
Magdalena en stenkyrka som uppförts under ca 30 år inspirerad av den
katalanska modernism som låg bakom Antonio Gaudi´s Sagrada Familia i
Barcelona.
Vi besöker Casa –Museo Modernista, ett förmöget borgligt hem från början
av 1900-talet byggt av änkan Antonia Navarra som gjort sig en förmögenhet
på kryddor. Här får vi se vackra interiörer av finaste träslag, keramik och
marmor. En utställning av den berömda vetenskapsmannen och
mariningenjören Jorge Juan Santacilla född och uppvuxen i Novelda
Lunchen avnjuter vi på bodegan Heretat de Cecilia, där vi får möjlighet att
tillsammans med maten prova tre av deras viner.
I priset ingår buss, inträde, lokal guide, lunch och vinprovning.
Pris 42 euro
(minimum 25 pers, max 50 pers)
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Kvällsprogram den 3 oktober

Buss avgår från respektive hotell kl.19.00 till restaurang Punta Prima. Denna
restaurang ligger bara några meter från havet, där vi får en drink och
därefter blir vi serverade en tre rätters middag med vin. Restaurangen har
moderniserats och inretts helt i vitt och grönt som ger en härlig känsla av
fullständig avkoppling. Ni får även bekanta er med den spanska dansen
Flamencon.
Pris 55 €
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Lördag den 4 oktober
• Frukost serveras från kl.07.00 på respektive hotell. RM-mötet börjar kl.09.00
på hotell MASA.
Pris 21 €
• Utflykter till Villena och Cartagena. Buss avgår kl.08.30 från respektive hotell
Pris se resp utflykt
• Lunch på hotell MASA för RM-deltagare 13.00
• Åhörare har tillträde till RM-mötet från kl.14.00
• Resande från utflykter anländer hotellen kl.17.00

Pris 10 €

• Middag - Buss avgår till restaurang Castillo de Conesa i San Miguel kl.18.30
från respektive hotell. Denna orientaliska restaurang har även en borg byggd
av en gammal känd familj Conesa frånTorrevieja . Vi blir guidade runt av
familjens nuvarande överhuvud Antonio Conesa. Drink intas i ett
marockanskt hus och därefter trerätters middag med vin i den underbara
matsalen. Under kvällen blir det dragning av lotteriet samt underbar musik
av två väletablerade musiker.
• Bussar avgår till hotellen kl.23. 000 och 24.30.
Pris 70 €
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Villena

Turen går till Villena, ca 100 km nordväst om Torrevieja. Vi gör ett första
stopp i Novelda där vi besöker den berömda Santuario Santa Maria
Magdalena, en stenkyrka som tog ca 30 år att bygga. Arkitekten hade
inspirerats av den katalanska modernism som låg bakom Antonio Gaurdi´s
Sagrada Familia i Barcelona.
I Villena besöker vi en mycket speciell, vacker och otrolig vingård, Francisco
Comez. Vi får en guidad tur genom både vin och olivframställning, vandrar i
ett mycket speciellt kapell och genom vackra vinförråd och provningsrum.
Ser på vackra målningar på väggar där vintunnor lagras. Provar fyra olika
viner, två olivoljor och bodegans hemlagade korvar och skinkor. Ägaren
Francisco Gomez bygger ett minnesmärke över sig själv för eftervärlden.
Lunchen på närliggande plats.
I priset ingår buss, lunch, vinprovning och guide.
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Söndag den 5 oktober

• Frukost serveras på respektive hotell från kl.07.00.
• Stadsruntur med svensk guide, Enrico Garcia född och uppvuxen i Torrevieja
kl.08.30
Gratis
• Shopping buss avgår kl.11.00 från respektive hotell.
Buss tillbaka kl.13.30. Det finns ca 300 affärer i det nyöppnade La Zenia
Boulevard.
Pris: 10 €
•

Efterresa till Cuenca med buss avgår kl.09.00 från respektive hotell. Det är
en 3 dagars resa med övernattning på ett underbart hotell med Spa och lokal
guide. (Se nästa sida för mer information)

• Lunch MASA hotellkl.14.00.

Pris 15 €

• Tapas och vin på Casinotkl.19.00.

Pris 20 €
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EFTERRESOR
Madrid med utflykt till Toledo och Segovia, 6 - 9 oktober

Följ med till ett härligt intressant besök till Madrid, Toledo och Segovia
mellan den 6 - 9 oktober med buss och svensk guide under hela resan.(
Minimum 25 personer och max 50 personer).

Följ med till Madrids huvudstad, som det sägs "staden som aldrig sover". Vi
bor mycket centralt. Flanerar runt i kungafamiljens Austrias kvarter med bl.a
Plaza Mayor. Vi besöker El Prado, Thyssen eller någon av de många andra
muséerna.
På kvällen en promenad i den ljuvliga Retiro-parken. De blir möjlighet att äta
middag på den äldsta eller mest berömda restaurangen i Madrid.
Vi bor centralt på Gran Via mitt i centrum och har nära till alla sevärdheter.

Segovia

En tur till Segovia med besök i det kungliga palatset i La Granja som tidigare
var ett sommarpalats samt glasfabriken som den första Borbonen, Felip V
grundade på 1700-talet. Man använder fortfarande samma former till vinglas
och karaffer som tidigare. Det kan vara något att ta med sig hem!
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Toledo "de tre kulturernas stad"

Där levde muslimer, kristna och judar i harmoni under århundraden.
"El Greco" bodde under många år i Toledo och målade bl.a den
berömda tavlan "Begravningen av greven Orgaz" som finns att se i
San Tomé kyrkan.
Är ni intresserade av historia och framför allt spansk är detta ett bra tillfälle
att lära er mer. Under hela resan berättas historier om de olika platserna vi
besöker.
Tid för shopping, museibesök, tapasrundor och flamencoshow.
I priset ingår: buss (med toalett), försäkring, hotell, luncher, guidning och
inträden. Vår svenska guide heter Gerd Andersson.
Pris 400 €
(Tillägg enkelrum 30 € per natt)
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