PROGRAM FOR TUR TIL AVILA 12/03/18 – 15/03/18

Dag 1 – mandag 12/03/18:
Kl. 09:00

Avreise fra Alfaz del Pi.
Det vil bli stopp underveis for å strekke på beina, og gå på toalettet.
Og et stopp på omtrent 1 time for å spise lunsj.
Beregnet ankomst til Avila klokken 17:00.
Vi installerer oss på hotell PALACIO DE LOS VELADA 4* (fra XVI).
Hotellet ligger veldig sentralt, ved siden av katedralen.

Kl. 19:00

Middag på hotellet, eller et annet sted på egen hånd. (Ikke inkludert.)
Etter middagen blir de som ønsker det med på en spasertur i Avilas
gater. Turen går forbi de viktigste bygningene fra XVI og noen
spennende steder som får oss til å tenke på Middelalderen. Turen tar
omtrent 1 time.

Dag 2 – tirsdag 13/03/18:
Frokost på hotellet.
Kl. 10:00

Guidet tur til ”El Convento de la Encarnación (hvor Santa Teresa
bodde i 30 år). Etterpå besøker vi ”El Convento de San José”, som er
det første klosteret stiftet av Santa Teresa.
Turen går deretter tilbake til hotellet, og du disponerer tiden fritt
frem til middagen.

Kl. 20:00

Middag på restauranten LAS MURALLAS (inkludert). Her får vi smake
typiske retter fra Avila: ”Judias del Barco, patatas revolconas, sopa
castellana og chuletón”. Dette lar seg vanskelig oversette ......

Dag 3 – onsdag 14/03/18:
Frokost på hotellet.
Kl. 10:00

Guidet tur til Katedralen og Avilas imponerende mur. Vi besøker
kirkene San Vicente, Santo Tomás og stedet hvor inkvisator
Torquemada bodde. I Santo Tomás ligger prins Juan, sønn av det
Katolske Kongeparet, begravet. Det blir en pause mellom disse
besøkene for å spise litt. (Ikke inkludert.)

Kl. 20:00

Middag på restauranten EL TORREON (inkludert). Restauranten ligger
under hotellet, men tilhører ikke hotellet. I denne kjelleren finner vi
brønnen med legenden om La Madrona, en kristen martyr.

Dag 4 – torsdag 15/03/18:
Frokost på hotellet.
Kl. 10:00

Avreise tilbake til 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 klokken 18:00.

GENERELLE VILKÅR FOR BESTILLING OG BETALING
Det må være minimum 22 personer for at turen skal gjennomføres.
Inkludert i prisen:
Buss, overnatting og frokost i et 4* hotell, 2 middager og inngangen til de
monumentene vi skal besøke, samt lokal guide og reiseforsikring.
Pris 349€ per person i dobbeltrom.
Pris 449€ for enkeltrom.
Påmeldingsfrist innen 10. januar!
Ved bestilling betales et depositum på 50€ per person.
Før 10/01/18 betales et beløp på 150€.
Dvs totalt 200€, når du regner med depositumet.
Innen 26/02/18 må hele beløpet betales inn.
Forsikringen dekker kansellering når det er gyldig, dokumentert årsak.
Vi forbeholder oss retten til endringer om noe uforutsett skulle oppstå.
For utfyllende informasjon og detaljer, kontakt:
Reisebyrået Scan Travel, lokalisert 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 Avila 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.

Hva er Avila kjent for?
Bymurene, Santa Teresa, rollen byen har spilt i gammel spansk historie under tiden
til det katolske kongeparet, maten (el chuletón de Avila) og ”los Castros”
bosetningene til Kelterne. Hvis helsa holder, blir Solfried Gjelsten med på turen, og
hun kan fortelle mye om Kelterne og deres bosetninger. Et fasinerende folkeslag.
Uansett hvilke opplevelser og erfaringer du gjør deg, så vil du ha mye å snakke om
etterpå. Minner for livet!

