Solkysten
venter på jer
med sol og
sommer

Costa del Sol
Solkysten mod syd er indbegrebet af ferie med en dejlig blanding af vidunderlige strande, kvalitetshoteller med god
service, lækre pools, gode restauranter, hyggelige barer og muligheden for at besøge spændende storbyer. Costa del
Sol har været et af danskernes favorit-rejsemål i mange år. En spansk klassiker, der har formået at forny sig, og derfor
fortsat er en ægte bestseller!

Hotel Roc Flamingo

Bravo-kat. 3
Dejligt All Inclusive-hotel i Torremolinos centrum
Roc Flamingo er et rigtig godt valg, hvis du gerne vil bo
på et charmerende byhotel med gode faciliteter og et
utroligt venligt personale. Næsten lige uden for hotellet
ligger det stemningsfulde centrum af Torremolinos, hvor
der er masser af shoppingmuligheder, dejlige restauranter og barer. Kan du ikke undvære sand mellem tæerne
og det salte hav, har du under halvanden kilometer til den
dejlige strand.
Selvom du bor midt i byen, har du rige muligheder for en
svalende svømmetur eller for at ligge og slappe af på en
komfortabel solseng i hotellets skønne poolområde. Her
er en livlig og munter atmosfære. De fleste dage er her
underholdning for gæsterne.

Dobbeltværelse med All Inclusive
Rejs i april, maj og juni fra kr. 
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse
Rejs ultimo september, oktober fra kr. 
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse

4.498
4.698

www.bravotours.dk/rejser/spanien/costa-del-sol/
torremolinos/hotel-roc-flaming
Vi flyver til Costa del Sol fra februar til november.

EN BRAVO-FERIE GØR NOGET VED DIG…

UDFLUGTER (tilkøb):
Granada/Alhambra

Tag med på opdagelsesrejse til det gamle arabiske palads,
Alhambra.
Et ordsprog siger, at ”har man ikke set Granada, har man
intet set”, og stedet betragtes af de lokale som verdens
ottende vidunder. Vi bevæger os igennem enestående områder, hvor naturen skifter fra bjerglandsbyer
til frodige højsletter med mange oliventræer og andre
subtropiske vækster. Granada ligger for foden af nogle
af landets højeste bjerge, og er vejret klart, kan vi se den
evige sne på Sierra Nevadas tinder. Granada er gennem
mange år blevet lovprist for sin skønhed og den arabiske
stemning. Den arabiske kultur har sat sit præg mange
steder i landet, men intet sted uden for den arabiske verden finder man et så smukt og velbevaret bygningsværk
som Alhambra, som var maurersultanernes palads. Den
berømte løvegård, myrtegården, badene og tronsalen
er de historiske højdepunkter på turen. Vi besøger også
sommerpaladset Generalife, med de smukke haver, hvor
den imponerende flora vil betage de fleste naturelskere.

Gibraltar

Lige syd for den spanske solkyst ligger et lille stykke af
Storbritannien - Gibraltar eller Tariks klippe, som det
betyder. Når man krydser grænsen, kan man hurtigt se
forandringerne. Her er røde telefonbokse, britisk skiltning, og ofte høres et klingende engelsk. På halvøen ser
vi den flotte drypstenshule Sankt Michaels Grotte og de
frække, vilde Gibraltar-aber. Pas på værdigenstande! Gibraltar-aberne er berømte og berygtede for deres lange
fingre. Her kan købes toldfrie cigaretter, alkohol og parfume. Inklusive transport og klipperundtur. HUSK PAS!

Ronda - en uforglemmelig by

Ronda er en af Spaniens ældste byer, og her er ganske
enkelt pragtfuldt! Dagens udflugt tager os med til nogle
af byens spændende attraktioner, og flere af Spaniens
aller flotteste foto- og udkigspunkter. Vi starter dagen

med en rundtur i byen, der ganske unikt ligger på en klippe godt 750 meter over havet. Byen er delt i to af en lang
kløft, hvor Guadalevín-floden løber igennem, og tre broer
spænder sig over kløften i ca. 100-120 meters højde.
I hele landet er Ronda kendt for sin tyrefægtningsarena,
der er Spaniens ældste. Vi oplever både arenaen fra selve
pladsen, men hører også historien bag. Vi fortsætter turen til parken Alameda del Tajo, hvorfra der er en spektakulær udsigt ud over Guadalevin-dalen. Vi kommer også
forbi den utroligt flotte Santa Maria-kirke, der både er
arabisk, gotisk og romersk. På pladsen foran kirken ligger
Rondas rådhus med dets flotte renæssancefacade. Vi gør
også et kort visit i det gamle vinmuseum, hvor der er mulighed for at smage på nogle af områdets pragtfulde vine.
Området er mest kendt for sin rødvin, som går under
betegnelsen ”Rondas blod” og forskellige søde vine.

Marokko- en ferie på 2 kontinenter

Blot 14 kilometer fra det sydlige Spanien, ligger det nordlige Afrika. Nu får I en enestående mulighed for at opleve
byen Tanger i Marokko, hvor europæisk kultur og afrikanske traditioner mødes. Vi oplever byen, og ser kolonimagtens tydelig præg i flere områder. Vi ser nærmere på
den gamle bydel, når vi begiver os ud i det smalle gader
i Medinaen og forbi det gamle fæstningskvarter. Byen
ligger lige ud til Gibraltarstrædet, og her er en fantastisk
udsigt over strædet.
Turen viser virkelig den store kontrast, der er mellem
Europa og Afrika på trods af den korte afstand. Vi oplever
Berberapoteket, hvor de lokale stadig handler krydderier,
skønhedsprodukter og diverse naturmediciner baseret
på mange års traditioner. De lokale handlende giver et
fantastisk liv i gaderne – her kommer både lokale landmænd for at sælge afgrøder og skrædderen, som har en
kaftan i enhver tænkelig farve.
Til frokost nyder vi naturligvis lokale specialiteter til tonerne fra de lokale musikere. Det er en oplevelse for alle
sanser. Denne tur kræver udvidet europa forsikring.

