
PROGRAM FOR TUR TIL SEGOVIA 01/04/19 – 05/04/19 

DAG 1 – MANDAG 01/04/19: 

Kl. 09:00 Avreise fra Alfaz del Pi. 
Det vil bli stopp underveis for å strekke på beina, og gå på toalettet. I 
tillegg til et lengre stopp for å spise lunsj. 
Beregnet ankomst til Segovia ca. kl. 17:00 
Vi installerer oss på hotell REAL SEGOVIA 4*. Hotellet ligger veldig 
sentralt, i nærheten av katedralen og akvedukten. 

Kvelden fri. Man velger selv om man vil spise middag på hotellet, eller 
et annet sted i byen. (Ikke inkludert). 

DAG 2 – TIRSDAG 02/04/19: 

Kl. 08-11 Frokost på hotellet. 

Kl. 10:00  Guidet tur i Segovia (akvedukten, plaza mayor, katedralen, 
Alcazar ...) 

 Turen slutter på akvedukten. Her har vi reservert bord på restauranten 
CANDIDO, Segovias mest kjente restaurant.  

 Kvelden fri. 

DAG 3 – ONSDAG 03/04/19: 

Kl. 08-11 Frokost på hotellet. 

Kl. 10:00 Guidet tur til San Lorenzo del Escorial, Filip II´s gedigne slott og 
kloster. Etterpå tar vi bussen til Hospederia del Valle de los Caidos for 
å spise lunsj. Etter lunsj har vi en guidet omvisning i det enorme 
monumentet med samme navn, bygget av Francos fanger etter 
borgerkrigen. Og her er Franco begravet. 

 Tilbake til Segovia, og kvelden fri. 



DAG 4 – TORSDAG 04/04/19: 

Kl. 08-11 Frokost på hotellet. 

Kl. 09:00 Guidet tur til Salamanca. Vi vil besøke begge katedralene, 
universitetet (som er det første i Spania, og en av de første i Europa, 
hele 800 år gammelt). Etter omvisningen blir det tid på egen hånd for 
å spise lunsj og vandre rundt i de spennende gatene. 

 
Retur til Segovia, og kvelden fri. 

DAG 5 – FREDAG 05/04/19: 

Kl. 08-11 Frokost på hotellet. 

Kl. 10:00 Avreise med kurs for Alfaz del Pi. 
Det blir stopp underveis for å strekke på beina og gå på toalettet, 
samt et lengre stopp for å spise lunsj. 

 Beregnet retur ca. kl. 18:00 

GENERELLE VILKÅR FOR BESTILLING OG BETALING 

Det må være minimum 22 personer for at turen skal gjennomføres. 

Inkludert i prisen:  
Buss, 4 netter og frokost i et 4* hotell, 2 lunsjer og inngangsbilletter til de  
monumentene vi skal besøke, samt lokal guide og reiseforsikring. 

Reiseleder: Marit Gjelsten, dinhjelper.com 

Pris 439€ per person i dobbeltrom 
Pris 559€ for enkeltrom 

Påmeldingsfrist innen 1. februar 2019. 

Ved bestilling betales et depositum på 50€ per person. 

Før 01/02/19 betales et beløp på 150€.  
Dvs. totalt 200€, når du regner med depositumet. 

Innen 01/03/19 må hele beløpet betales inn.  

Forsikringen dekker kansellering ved gyldig, dokumentert årsak.  

Vi forbeholder oss retten til endringer om noe uforutsett skulle oppstå. 



For mer informasjon og detaljer kontakt reisebyrået Scan Travel på Supermercado 
Costa Blanca i Alfaz del Pi. 

HVORFOR BLI MED? 

Turen begynner i det øyeblikk du går på bussen i Alfaz del Pi. Din første opplevelse 
blir med de du skal reise sammen med. Folk du ikke hadde blitt kjent med om du 
hadde blitt hjemme!  
På veien til Segovia kjører vi over La Mancha, et imponerende slettelandskap med 
levninger etter de mange borgene som har gitt navnet til denne landsdelen 
”Castilla la Mancha”. Tankene vandrer til Don Quijote og Sancho Panza.  
Vi skal forbi hovedstaden Madrid, en by med 5 millioner innbyggere.  

Uansett hvilke opplevelser og erfaringer du gjør deg, så vil du ha mye å snakke om 
etterpå. 

Lar du deg friste?


