Solkysten
venter på jer
med sol og
sommer
Rejsen er med

All Inclusive

COSTA DEL SOL i september 2022
Costa del Sol betyder solkysten, hvilket giver god
mening, der er nemlig mere end 300 solskinsdage om
året. Der er derfor en rigtig god chance for lækkert vejr
på denne sensommerrejse.
Vi skal bo på Hotel Gardenia Park, et charmerende
hotel ved strandpromenade i Fuengirola. På hotellet
finder du mange gode solterrasser med liggestole og
parasoller, hvor du kan tage en dukkert i den sekskantede swimmingpool.
Restauranten serverer morgen-, frokost- og aftensmadsbuffet, som alt sammen er inkluderet i dit All
Inclusive ophold. Poolbaren tilbyder derudover kølige drinks og snacks, og om aftenen er der sørget for
underholdning i form af kabaret, konkurrencer eller
karaoke.
Vil man gerne ind til butikker og restauranter i byen,
kan man nemt benytte offentlig transport til både
Fuengirola centrum samt de nærliggende byer, Torremolinos og Benalmadena.
Rejsetidspunkt og priser
Afrejse: 18. september 2022
Hjemkomst: 25. september 2022
Pris pr. person v/2 personer i
delt dobbeltværelse kr. 
Tillæg for eneværelse: 2.000 kr.

8.450,-

Prisen inkluderer
• Fly Kastrup/Billund – Malaga t/r
• Mad om bord på flyet
• Transport mellem lufthavn og hotel t/r
• Ophold på Hotel Gardenia Park
• Hotelophold med All Inclusive
• Deltagelse af ULF Feries frivillige
• Danske rejseledere fra Bravo Tours
Tilmelding og betaling
Tilmelding hurtigst muligt og gerne
inden d. 26. april 2022
Depositum på 2.500 kr. betales ved tilmelding
(Husk tilmeldingsskema online eller på papir)
Restbeløb ved dobbeltværelse: 5.950 kr.
Restbeløb ved eneværelse: 7.950 kr.
Betales senest den 1. juli 2022
Kontonummer til betaling:
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274
Tekst på overførslen: dit navn/Costa del Sol
Husk: Du skal have en rejseforsikring, når du rejser
med ULF Ferie.
Bestil din rejse her

ULF Ferie er formidler for Bravo Tours. Bravo Tours er teknisk udbyder.
Bravo Tours CVR. nr.: 41762019, medlem af rejsegarantifonden nr. 3320

