Majestetiske Madrid
Turen går fra 1. – 6. mai 2020
Bli med til majestetiske Madrid, den høyest beliggende hovedstaden i Europa. Madrid kan by
på alt fra flott arkitektur, noen av verdens flotteste kunstsamlinger, museer, parker,
spennende mat og gode shoppingmuligheter. Turen inkluderer utflukt til middelalderbyene
Toledo og Segovia.

PROGRAMMET FOR TUREN
Fredag 1. mai
Kl 14.10

Avreise fra Oslo og Stavanger med KLM via Amsterdam til Madrid.
Ankomst kl 19.30

Etter ankomst Madrid treffer vi guide og reiseleder Nils E Aase. Nils er 45 år fra Stavanger
men bor halve året i Madrid. Han vil være guide og reiseleder på hele turen.
Innsjekking på Hotel Atocha, et 4 stjerners hotell beliggende midt i sentrum av Madrid, nær
Paseo del Prado. Hotellet har restaurant og bar og takterrasse med jacuzzi. Se Hotel Atocha
Gangavstand til restauranter, barer og butikker.
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Lørdag 2. mai
På formiddagen tar Nils oss med på sightseeing i sentrum av Madrid. Han vil fortelle mye om
byens fascinerende historie og om spanjolenes hverdag.
Ettermiddagen brukes på egenhånd til shopping, evt besøk i Reina Sofia. Museet som romer
de mest berømte bildene av Picasso.

Søndag 3. mai
TOLEDO
7 mil sør for Madrid ligger Toledo, en av
de viktigste byene i europeisk
middelalderhistorie. Toledo var Spanias
hovedstad helt frem til 1560, og er
oppført på UNESCOs verdensarvliste.
Byen er kjent for festningsmurene som
stammer helt fra romertiden da goterne
slo seg ned her. Toledo er også kjent
som «de tre kulturers by», takket være
mange århundrers sameksistens mellom
kristne, arabere og jøder. Innenfor
bymurene har Toledo bevart en rik
kunst- og kulturarv i form av kirker,
palasser, festninger, moskeer og
synagoger. Dette enorme mangfoldet av
stilarter gjør gamlebyen til et sant
friluftsmuseum.
Vi får guidet omvisning til fots i Toledo
og spiser en deilig lunsj før vi returnerer
til Madrid på ettermiddagen.

Mandag 4. mai
MADRID
Dagen brukes på egenhånd i Madrid.
De som vil kan bli med Nils og utforske enda mer av denne flotte byen.
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Tirsdag 5. mai
AVILA OG SEGOVIA
I dag drar vi på utflukt nordvestover for Madrid til byen Avila, hovedstad i provinsen av
samme navn i regionen Castille y Leon.
Den gamle byen er romersk by beliggende 1100 moh, på et langt smalt berg. Byen er kjent
for sin svært spesielle bymur, katedralen og forskjellige andre kirker bygd i romersk stil.

Deretter går ferden til en annen provinshovedstad i regionen Castille y Leon, til byen
Segovia, en time å kjøre østover fra Avila. Også en by på UNESCOs verdensarvliste. Byen
har nærmere 60000 innbyggere. Navnet Segovia stammer angivelig fra keltisk, med
betydningen «festning». Byen har en veldig berømt og vakker romersk akvedukt, en borg
kalt Alcàzar og forskjellige andre kirker bygd i romersk stil. Byen er nærmest omringet av
vegger bydg i det åttende århundret, sannsynlig på romersk fundament. En svært vakker
by. Overalt hvor du ser har du noe fint å hvile øynene på.

Retur til Madrid ca kl 18.00. Avskjedsmiddag.

Onsdag 6. mai
Kl 08.00

Avreise fra hotellet til flyplassen

Kl 10.20

Avreise med KLM via Amsterdam til Oslo og Stavanger. Ankomst kl 16.20
og 17.45.
Direkte tilslutning fra Amsterdam til andre byer.
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PRISER
Pris pr pers i dobbeltrom: kr 13 800,Enkeltromstillegg:
kr 2 900,I denne prisen er følgende inkludert:
• Flyreise t/r Stavanger – Madrid, Oslo – Madrid med KLM
• 1 stk innsjekket bagasje
• Overnatting 5 netter inkludert frokost
• 1 stk 3 retters middag inkludert drikke
• 1 stk 3 retters lunsj inkludert drikke
• Lokale guider i Toledo, Avida og Segovia
• Transport som beskrevet i programmet
• Norsk guide og reiseleder i 6 dager

PÅMELDING:

1. februar Begrenset antall plasser

Påmelding på www.reisegleder.com/madrid eller post@reisegleder.com
tlf: 63 99 07 99.
Prisene krever min 15 deltakere og vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.
Priser og betalingsvilkår
Depositum, kr 2000,- forfaller til betaling ved påmelding. Faktura sendes. Restbeløpet
forfaller til betaling 4 uker før avreise. Betalingsbetingelser: Pr 10 dager etter fakturadato.
Dersom valutaen EURO endrer seg mer enn 5% mot NOK fra utstedt reisetilbud til
fakturadato, tas det forbehold om rett til å justere prisen i henhold til endringer i
valutakursene.
Endringer
Tidspunktene i billett kan ikke endres. Navnene i billetten kan endres inntil 30 dager før
avreise.
Avbestilling
Depositum refunderes ikke. Avbestilling senere enn 60 dager før avreise: Turprisen
refunderes kun hvis plassen kan videreselges.
Avbestillingsbeskyttelse
Vi anbefaler våre reisende før bestilling å ha tegnet en helårs reiseforsikring som også
inkluderer avbestillingsbeskyttelse.
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