
Spaniens södra kust är den perfekta platsen att koppla av på i vinter och få njuta av ett behagligt klimat. Vi 
erbjuder nu lägenheter i Almuñecar, en omtyckt plats på Costa Tropical, vars milda vinter inbjuder till långtids-
semester. Almuñécar ligger på en kulle mellan två floder. I norr finns det otroliga bergssluttningar och i söder 
panoramiska utsikter över Medelhavet. 

Långtidssemester på ”tropiska kusten” 

Den lilla staden Almuñécar ligger mitt på Costa Tropical, ca 80 km från de kulturella stä-
derna Granada och Malaga. Med en befolkning på 25,000 invånare, har Almuñécar ett 
behagligt klimat året runt. Vintrarna är perfekta – både milda och torra - och somrarna 
är varma och soliga. Staden i sig är typiskt andalusiska med små slingrande gator, gera-
nium täckta balkonger och små torg. Några höjdpunkter är Encarnaciónkyrkan och det 
arkeologiska museet.  Nere på stranden erbjuder den 19km långa kustlinjen både spek-
takulära klippor, små vikar och långa stränder. 

Jordbruket är viktigt - den bördiga jorden är perfekt för att odla tropiska frukter, därav 
namnet, Costa Tropical. Fiske är också en stor industri tillsammans med turismen, vil-
ket utvecklas utan att förstöra naturens skönhet. Du kan se spår av Almuñécars första 
invånarna från de feniciska och romerska ruinerna, och vid Peñon del Santo ligger det 
Moriska slottet från 16hundratalet som dominerar ena sidan av staden. 

ATT GÖRA 
Andalusien har en mycket intressant historia och ett rikt kulturliv. Det finns bra golfbanor
och vandringsleder samt många intressanta aktiviteter och utfärder. 

BOENDE:
Boendet ligger 1 minuts promenad från stranden. Apartamentos Chinasol ligger vid 

FAKTA 

PRIS LÄGENHET:            10 300 KR
PRIS STUDIO  8 300 KR
RESLÄNGD:  23 DAGAR
AVRESA:  24 OKT 2017
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda - Malaga t/r
• Transfer flygplats - boende t/r
• Del i studio/lägenhet 22 nätter

TILLÄGG:
Lägenhet  för eget bruk:  4 650 kr
Studio eget bruk:            3 100 kr

PRELIMINÄRT FLYG (Norwegian)
UT: Arlanda-Malaga, 11.20 - 15.45
HEM: Malaga-Arlanda, 06.45 - 11.05

BOENDE:
Apartamentos Chinasol
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

INFORMATION
SPF Mooringen
Inga-Lill Friberg
Telefon: 070-612 17 71 
E-post: ingalillf@gmail.com

Tidig amälan rekommenderas då plat-
serna är begränsade. 

Bokningsbekräftelse med inbetalnings-
avier skickas från ReseSkaparna.

stranden San Cristobal och har 2 gemensamma pooler och en solterrass. Detta boende 
erbjuder lägenheter om 48 kvm och studior om 37 kvm med egen balkong. 

Alla lägenheter och studior har enkel inredning och marmorgolv. Samtliga är utrustade 
med ett kylskåp, en ugn och köksredskap. Det finns även en soffa, en TV samt ett eget 
badrum med badkar och dusch.  

Apartamentos Chinasol har en restaurang och en bar vid poolen. Du kan beställa rums-
service och det finns en liten butik på anläggningen. WiFi finns i allmänna utrymmen. 
Poolområdet har parasoll och solstolar, madrasser mot tillägg. Du hittar ett utbud av bu-
tiker, restauranger och barer inom 5 minuters promenad. 


