
Informasjon og bestilling tlf. 73 53 50 12 E-post: solgruppen@solgruppen.no / post@amerikabussen.no 1

Høst 2019/vinter/vår2020

 Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap

Kort- og langtidsferie            Fellesreiser                   Tematurer



Informasjon og bestilling tlf. 73 53 50 12 E-post: solgruppen@solgruppen.no / post@amerikabussen.no2 Informasjon og bestilling tlf. 73 53 50 12 E-post: solgruppen@solgruppen.no / post@amerikabussen.no 3

Følg med på vår nettside

På vår nettside ligger alle våre bosteder og 
reiser. Meld deg på vårt nyhetsbrev på epost 
for å være med i månedlig trekning av reise- 
gavekort. Vi har også egen facebookgruppe 
"På tur med Solgruppen", her kan du lese og 
se bilder fra kunder.

Sommerleiligheter

Vi har flere leiligheter med 2 soverom og 2 
bad. Leilighetene er godt utstyrte med bl.a. 
norsk tv, vaskemaskin og oppvaskmaskin. Alle 
ligger sentralt i Albir. 
Priser fra kr 5 000 per uke. 
Les mer på www.solgruppen.no
     

Gavekort

Hva med å overraske en venn eller familie 
med et gavekort? Et gavekort er en ypperlig 
gave til den som «har alt». Et gavekort kan bli 
en god start på en deilig tur! Kontakt oss så 
kan vi ordne med gavekort på det beløpet du 
ønsker. Å reise er å leve.

Kjære reisevenner - 25 år med Solgruppen
Velkommen til Solgruppen sitt jubileumsår. Det er hele 25 år siden vi startet opp Solbussen fra Trondheim 
til Albir i 1994, og i alle disse årene har vi tilbudt reiseglade nordmenn trygge, tilrettelagte reiser til fjern 
og nær. Vi gleder oss til å se kjente og nye reisevenner på tur også i årene fremover. Vi vil rette en spesiell 
takk til alle som ble med på vår jubileumstur til Brussel og Amsterdam april 2019, en fantastisk tur med 
feiring, mye glede og nye reiseminner.  

Vi skal feire i Albir til høsten også med vår årlige høstfest, som går av stabelen i slutten av oktober. Tore 
Strømøy er selvsagt med, og bl.a. Odd Arne Sørensen med sitt trekkspill og Tore Halvorsen spiller opp til 
dans. Se mer på side 17 og på vår nettside for mer informasjon. 

Det er mange gode grunner til å reise med Solgruppen. Vi er spesialister på kort og langtidsferie, og vi 
tilbyr i år kort og langtidsferie til Albir, Altea, Gran Canaria og til Thailand. Våre reiser byr på trygghet og ett 
tilrettelagt opphold. Velg når du vil reise, være så lenge du vil, og ikke minst, velg tempe selv. Det gode liv. 

Albir er ett svært populært feriested. Vårt kort og langtidsprodukt til Albir er beskrevet fra side 5. 
Vi tilbyr også en rekke fellesreiser til Albir. Er du glad i å danse kan du bli med på seniordans sammen med 
seniordansevenner fra hele landet. Se mer på side 16 og 19. Vår årlige bridgereise arrangeres i oktober, se 
side 16 for mer informasjon. Feir også julen med oss – vi samles i felleskap og tar del i norske og spanske 
juletradisjoner. Sitt ikke alene i høytiden, se mer på side 18. 

Mange ønsker seg et opphold i idylliske Altea, fra side 20 kan du lese mer om langtidsferie til Altea og om våre 
fellesturer. Dette er destinasjonen for deg som vil være litt mer selvstendig og oppleve det mer autentiske 
Spania. 

Gran Canaria er manges vinterfavoritt. Med frodig natur, behagelig klima og naturskjønne omgivelser er 
det god grunn til å komme seg bort fra vinteren nettopp her. Vi er veldig glade for å igjen kunne tilby reise 
og opphold ved Marina Elite på Gran Canaria – en kjær favoritt blant mange. Vi vil tilby kort- og langtidsfe-
rie her, samt fellesreiser med utvidet innhold og aktiviteter. Se side 24-25. 

Våre fellesreiser til smilets land Thailand er svært populære. Lad batteriene i deilig klima og kombiner gjer-
ne oppholdet med en av våre overnattingsutflukter til bl.a Myanmar (Burma)  og til Vietnam, se fra side 
36. Bli også med på Solgruppens festdager i februar, se mer på side 35. 

Rabatt!
Bestill tidlig
på utvalgte 

turer. 

Anita
Grunder

Ann-Kristin
Kontorleder

Bjørn
Daglig leder

Berit
Reisekonsulent

Erling
Amerikabussen

Det lønner seg å bestille tidlig
Det er ikke bare deilig å slippe å stresse med feriebestillingen i siste liten, men du kan også spare penger. 
Vi har bestill tidlig rabatt på utvalgte turer. Se etter soltilbud og stjerne på flere av våre utvalgte turer.
Rabatten trekkes fra ved bestilling. Ikke nok med det, når du bestiller tidlig står du også først i køen for å 
sikre deg din favorittleilighet eller favoritthotell. Husk at når du bestiller betaler du kun et depositum. 
Resterende beløp forfaller 35 dager før avreise.

Våre medarbeidere

Julie
Reisekonsulent

Kjersti
Reisekonsulent

Christian
It og marked

Maiken
Reisekonsulent

Ingrid
Reisekonsulent

Turkatalog vår/høst 2019
Solgruppens Turkatalog 2019 inneholder fellesreiser og opplevelsesturer i tidsperioden 01. april - 30. 
november 2019. Her er alle turene for 2019 beskrevet i detalj. Bestill denne direkte fra oss, enten via vår 
nettside eller per telefon. 

MERK Vi gjør oppmerksom på at forutsetningene for prisgivingen (som ble publisert i oktober 2018) har 
forandret seg, og prisene på en rekke fellesreiser og påmeldingsturer, samt prisene for vårt kort- og 
langtidsprodukt i Albir har steget noe i forhold til priser i 'Turkatalog 2019'. 
Følg også med på vår nettside, på Facebook og motta våre nyhetsbrev – slik er du alltid oppdatert på vårt 
reisetilbud, nyheter, kampanjer og tilbud. 

Bestill turen i god tid!
Vi anbefaler alltid at man bestiller i god tid.
Som arrangør har vi frister for kansellering hos flyselskap, hoteller og evt agenter, ofte opp mot 90-100 
dager før avreise.  Dersom vi ikke har nok påmeldte ved disse fristene, kan vi dessverre måtte bli nødt til 
å kansellere reisen, eller øke prisen da nye forutsetninger vil gjelde.
Vi anbefaler da at så snart du vet om du skal reise, meld deg på.
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Skreddersydd kort- og langtidsferie
til Albir, Altea, Gran Canaria og Thailand
Du reiser trygt og godt når du reiser på kort og langtidsferie med Solgruppen. Reis når du vil, 
vær så lenge du ønsker og velg en avreiseflyplass som passer deg. Vi skreddersyr reisen etter 
dine ønsker. Velg mellom Albir på fastlands Spania eller Gran Canaria og Thailand. 

Din trygghet - vårt ansvar
Solgruppens egne, norske/norsktalende reiseledere 
møter deg på flyplassen og bringer deg trygt 
frem til «ditt nye hjem» i solen! Vi vil alltid være 
tilgjengelige om det skulle dukke opp uforutsette 
hendelser, og vi har døgnåpen vakttelefon på våre 
destinasjoner. Våre guider på destinasjonen er 
behjelpelig om du skulle ha spørsmål underveis i 
oppholdet.

Vi tilrettelegger reiser etter kundens ønske
Vi skreddersyr din reise ut i fra dine behov til bostedet, 
destinasjonen o.l.  Vi tilrettelegger din reise på 
flyplassen dersom du har behov for assistanse, og vi 
kan på de fleste steder tilby leie av hjelpemidler 
under oppholdet. Du velger selv den flyplassen 
du vil reise fra, hvor du vil bo under oppholdet og 
selvsagt hvor lenge du ønsker å være der. 

Fellesskap og inkluderende aktiviteter
Sosialt fellesskap og godt humør er viktig for oss. 
Vi tilbyr inkluderende og hyggelige aktiviteter på 
destinasjonene. Våre reiseledere arrangerer akti-
viteter som for eksempel felles trimturer, boccia, 
felles måltider, bingo og quiz. Solgruppen har også 
mange gjester som reiser alene, og kommer igjen 
år etter år. En av de viktigste årsakene til dette er 
nettopp dette fellesskapet.

Reiseglede - opplev lokal kultur og historie
Våre reiseledere arrangerer ukentlig interessante 
og innholdsrike utflukter som gir gjestene mulighet 
til å få nye impulser på sin langtidsferie. Historie, 
geografi, kultur, mat og drikke – her er noe for en-
hver smak. Opplev noe, vær sosial og lær sammen 
med andre.

Energipåfyll i varmere strøk
Med langtidsferie til varmere strøk unngår du snø/
slaps, isbelagte fortau og lange dager innendørs. 
Solen og varmen har dokumentert helsebringende 
effekt på kroppen og livsgleden øker. Lev det gode liv 
på langtidsferie.

Reis alene - sammen med andre
Når du reiser med Solgruppen kan du være så sosial 
som du selv ønsker. Mange av våre gjester reiser 
alene av ulike årsaker, men vi legger opp til både 
treff, aktiviteter og utflukter som våre gjester kan 
være med på. Med Solgruppen kan du reise alene, 
men likevel være sammen andre og kanskje få nye 
reisevenner.

Finn ditt hjem i solen!

Velkommen til Albir
Populære Albir er stedet for deg som ønsker rolige omgivelser, men som likevel vil ha sjøen, 
stranden og utfluktsmulighetene tilgjengelig. I naturskjønne omgivelser, omgitt av appelsinlunder 
og mandeltrær, har man flotte turmuligheter både oppe i fjellet og langs strandpromenaden, 
som strekker seg helt inn til den pittoreske fiskerlandsbyen Altea. 

Trygt og trivelig
I Albir kommer man seg greit rundt med gåstol, 
elektrisk scooter etc. Her er også mange norske 
innslag: Kirkesenter, Solgruppens Bok-Café, 
restauranter, butikker, fysioterapeuter, tannlege, 
lege og andre helsetjenester. Våre bosteder har 
norsk TV og wifi, man kan få kjøpt norske aviser og 
ukeblader på Den norske Bok-Cafe´n. På sommeren 
er Albir et flott sted for barnefamilier, på vinteren 
er det trivelig, med voksne turister og fastboende i 
fin blanding. 

Solgruppens Servicekontor i Albir
Her får våre gjester hjelp og informasjon, man kan 
melde seg på utflukter, aktiviteter, låne bøker, leie 

bil og leie hjelpemidler. Hjelpemidler som rullator, 
rullestol, scooter, toalettforhøyer, lift etc. bør 
bestilles på forhånd når man bestiller reisen.
 
Våre reiseledere har faste treffetider på de ulike 
bostedene. Vi har vakttelefon 24 t. Våre reiseledere 
har flere års erfaring og vil gjøre sitt ytterste for at 
du skal trives og ha det godt. 

Solgruppens lege
Vår lege ved Costa Blanca Klinikken, som ligger 
sentralt i Albir, har vakttelefon for Solgruppens 
gjester hele døgnet. Han er meget dyktig og hans 
norske legefrue er også meget omsorgsfull.

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des

Dagtemp 17 18 21 22 25 29 32 33 30 26 21 18

Vanntemp 14 14 15 16 18 20 24 25 24 21 18 15

Solgruppen ble startet som Solbussen våren 1994. Den første 
turen gikk 05.09.1994 med buss fra Trondheim til Albir, 
Benidorm og Torrevieja. I 1999 skiftet vi navn til Solgruppen.

I starten av april feiret vi Solgruppens 25 års jubileum med tur 
til Brussel og Amsterdam. Medarbeidere fra Spania og Norge 
sammen med gjester var med der vi blant annet fikk bli med 
inn i Natos nye hovedkvarter, EU-parlamentet, Keukenhof 
blomsterpark og byvandring med elvecruise i Amsterdam. 
Turen ble avsluttet med Solgruppens jubileumsfest.
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Aktiviteter og utflukter i Albir
Solgruppens reiseledere tilbyr faste aktiviteter som f.eks. gå- og vandreturer i nærområdet, 
bingo, temakvelder, kaffekos, boccia, spanskkurs, felles restaurantbesøk, datakafé,  strikkekafè, 
levende musikk og quiz. Utfluktsmulighetene i området er mange og varierer fra sesong og loka-
le begivenheter. Under presenterer vi noen smakebiter fra utfluktsprogrammet.

Bocairent
Fantastisk gamleby og Covetes Dels Moros, en 
gruppe grotter formet av 50 rom med hull som 
vinduer.

Coves de Sant Josep
Bli med oss til dette fantastiske stedet hvor vi tar en 
liten båt for å kunne beskue denne imponerende 
grotten. Grotten er 2750 meter lang og er Europas 
lengste navigerbare underjordiske elv.

Villajoyosa
Sjokoladefabrikken og det lille arkeologiske museet 
i byen før vi spaserer gjennom gamlebyen ned til 
stranden og spiser en bedre lunsj.

Novelda
Byen som gjorde seg rik på marmor og førte 
jugendstilen inn i alle hjem. Vi tar en fin tur i gamle-
byen og besøker vakre bygninger.

Jalondalen og Calpe
Vi reiser gjennom vindistriktet med et «hav» av
vinranker, før vi kommer til en bodega hvor vi 
bl.a. får smake på, og kjøpe vin til bodega-priser. 
I Benidoleig går vi inn i en fantastisk dryppsteins-
grotte med fossiler. Vi nyter en ypperlig fiskelunsj i 
havnen i Calpe ved foten av Calpe klippen.

Jardin de L ́Albarda 
Den mediterranske hagen. Hagen er på 50.000m2 
og har over 700 sorter planter og stor samling av 
roser. En oase av en hage!

Jesús Pobre
Vi besøker en lokal bodega på veien til landsbyen 
med det spesielle navnet! Der spaserer vi en fin 
runde og besøker byens kirke.

Valencia
Når vi reiser til Spanias tredje største by har vi alltid 
mye å velge i. Om det er Europas største akvarium 
eller en byvandring i gamlebyen for å nyte den herlige 
arkitekturen og historien har Valencia noe for alle.

Generelt
Rom- og leilighetsønsker mottas og videreformidles, 
men vi kan aldri garantere dette og det gir ingen rett 
til refusjon eller klage om ønsker ikke innfris.   

"Norske dyner / sengetøy" kan leies / lånes på 
forespørsel, mot et depositum på de bosteder som 
ikke har dette som standard utstyr. Med forbehold 
om kapasitet. 

Støy
Albir er generelt et rolig sted, men noe støy kan 
forekomme fra lokal trafikk, restauranter og barer på 
kveldstid. 

Tv / Wifi
Solgruppen kan ikke holdes ansvarlig for manglende 
TV og internettsignaler, som kan påvirkes av dårlig 
vær, tekniske feil fra leverandør og annet uforutsett. 
Ved feil eller mangler, kontakt først resepsjonen, 
deretter vårt servicepersonell. 

Besøk 
Som gjest hos Solgruppen og på våre bosteder er du 
hjertelig velkommen til å motta besøk under 
oppholdet. Vi definerer ett besøk opp til 6 netter. 
Vi gjør oppmerksom på at de besøkende også må 
betale for oppholdet sitt på de fleste bostedene. 
Kontakt resepsjonen på bostedet eller vårt service-
personell for ytterligere informasjon om priser. 

Våre bosteder i Albir
Våre bosteder ligger sentralt i Albir. Matbutikker, restauranter, barer, apotek, butikker, offentlig 
transport, legesenter, Solgruppens servicekontor og Den Norske Bok-Cafe'n er alle i nærheten. 
Gjennom våre soler gir vi deg en indikasjon på vår subjektive mening om bostedets standard. 

Helsetjenester i Albir
På din kort- og langtidsferie til Albir kan kombinasjonen reise og behandling gi helsebringende 
gevinst for deg. Solgruppen kan formidle flere helsetjenester under oppholdet ditt i Albir. 
Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål rundt disse tjenestene.

Fysikalsk behandling i Albir
Vår dyktige norske samarbeidspartner i Albir, 
PhysioPlus har trygderefusjonsavtale.
Behandlingen må forhåndsbestilles hos Solgruppen, 
helst når man bestiller turen.

Dialyse
Nå tilbyr vi også dialyse ved IMED Levante Benidorm. 
Solgruppen bestiller behandlinger og sykehuset 
tilrettelegger transport fra/til hotellet ved hver 

behandling. Man får mat og norsk avis under 
behandlingen. Hver dialysestasjon har TV med 
norsk kanal og gratis trådløst internett.

Tannlegebehandling / Optiker
Det er mye billigere både å gå til tannlegen og å 
kjøpe nye briller i Spania. Solgruppen kan hjelpe til 
både med å oversette hos optikeren til bestemte 
tider, og bestille time til tannlegen for deg. 
Alle gjester får opptil 25% rabatt på nye briller.

Datacafe NYHET!
Vi arrangerer Datacafe på Den norske Bok-Cafeen hver 
uke. Vi tilbyr individuell veiledning og hjelp med bruk av 
nettbrett, data eller smartelefon og utfordringer på nett 
som f.eks nettbank, epost eller sosiale medier. Solgruppen 
stiller med med datakyndig og løsningsorientert veileder.  

I tilknytting til hvert bosted viser vi et utvalg av veiledende priseksempler på kort- og langtidsferie til Albir. 

Vi skreddersyr de aller fleste av våre kort –og langtidsreiser etter ønsker iht utreiseflyplass, bosted og 
reiselengde m.m. På grunn av dette vil alle priser være på forespørsel, og priser vil kunne avvike fra 
prislisten, både høyere og lavere. 

Alle priser er veiledende og tar utgangspunkt i at 2 personer deler rom / leilighet. 
Prisene i våre pakkereiser tar utgangspunkt i avreise fra Trondheim / Oslo, i gitte priskategorier. 

Tillegg i pris kan forekomme dersom flyprisene er høyere enn hva estimert. 
Tillegg kan også forekomme ved avreise fra andre avreisesteder enn oppgitt, og på ukurante 
reisetidspunkt. Vi tar i tillegg forbehold om endringer i pris og kapasitet på bostedene våre. 

Visste du at
- Alle våre fellesreiser kan utvides med et lengre opphold enten før eller etter.
- Du kan kjøpe til julepakken og høstfestpakken som en del av ditt langtidsopphold dersom du ønsker å   
  reise utenom de oppgitte avgangene. Dette bør bestilles når du bestiller reisen.

Priseksempler for kort- og langtidsferie Albir
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Sentralt beliggende leilighetskompleks like ved ”det tørre elveleiet” 
og drivingrange (golfbane). Bare 100 m fra strand og hovedgate. Alle 
leilighetene har balkong som enten har utsikt mot golfbanen eller mot 
elveleiet med morgen- eller ettermiddagssol. En leilighet på Albir Azul 
er perfekt for 2-4 personer, venner, par eller en familie.

Leilighetene: 
• Leiligheter med 2 soverom og 2 bad
• Vaskerom med vaskemaskin, strykebrett og strykejern
• Kjøkken med kokeplater, mikro, oppvaskmaskin
• Vannkoker og kaffetrakter
• Balkong
• TV med norske kanaler
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Norsk sengetøy
• Ukentlig rengjøring
• Sengetøyskift en gang per uke
• Matbutikk i nærheten
• Restaurant i 1. etg
• Gratis Wifi

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie
Leilighet 2 soverom. Enkeltromstillegg 250,- per person per døgn.

* Rabatten 'Hver 4. uke gratis' gjelder i perioden 09.11.19-18.01.20 og 15.04.20- 13.06.20. Rabatter og tilbud kan ikke kombineres.
MERK: Leiligheter som vender mot elveleiet har morgen/formiddagssol. Støy fra nattklubb må påberegnes. Disse leilighetene har lavere pris, kon-
takt oss for tilbud.
Inkludert i prisen per person er flytransport t/r destinasjonen, 1 x innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 håndbagasje, transfer 
i buss t/r flyplass på destinasjonen, opphold på valgt bosted og bostedskategori i angitt periode, reiselederservice, 24 timers vakttelefonservice, skatter 
og avgifter. Ingen reiseforsikring og /eller avbestillingsforsikring er inkludert.

Albir Azul c/Narciso Yepes nr. 2, edif. Albir Azul, 03581 Alfaz Del Pi

Bok-Cafe`n ca 700 m Internett Ja
Strand ca 100 m Basseng Ja
Resepsjon Nei Restaurant/bar Nei/nei
Safe Ja Etasjer/heis 4/ja

Albir Garden er et leilighetshotell med 2-roms leiligheter fordelt på et 
hovedbygg og flere lavblokker. Her er det en stor restaurant med mulig-
het for å kjøpe frokost, lunsj og middag. Hotellet har også egen stor bar 
ved siden av resepsjonen med aktiviteter/underholdning.  Albir Garden 
ligger i et rolig område, nært hovedgaten i Albir. Heis kun i hovedbygg.

 Bok-Cafe`n ca 750 m Internett Ja
 Strand ca 1 km Basseng Ja
 Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja/ja
 Safe Ja, mot avgift Etasjer/heis 3/ja

Leilighetene: 
• 2-roms leiligheter med separat soverom. Enkel standard
• Stue med sovesofa
• Kjøkkenkrok med kokeplater, kaffekjele og kjøleskap
• TV med norsk kanal
• Klimaanlegg
• Bad med dusj eller badekar
• Balkong med stoler og bord 
• Gratis wifi
• Rengjøring og sengetøyskift hver 4. dag

Øvrig: 
• Leilighetene ligger i hovedbygg, og i flere lavblokker
• Basseng med solsenger og sittegrupper
• Innendørs oppvarmet basseng på vinteren
• Flere matbutikker, apotek, restauranter og barer like ved
• Vaskemaskin og trimrom i kjelleren på hovedbygg
• Taxi- og bussholdeplass utenfor hovedbygget
• Restaurant og bar i hovedbygg
• Heis kun i hovedbygg
• Minibank

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie
Leilighet 1 soverom. Enkeltromstillegg fra kr 160,- per person per døgn1

¹ Enkeltromstillegg 160,- per person per døgn i perioden 09.11.19-30.05.20. Enkeltromstillegg fra 235,- per person per døgn i andre perioder. 
*'Hver 4 uke gratis' rabatten gjelder i perioden 09.11.19 -30.05.20
² Merk at prisene for opphold i september er høyere enn for opphold i oktober. Rabatter og tilbud kan ikke kombineres.
Inkludert i prisen per person er flytransport t/r destinasjonen, 1 x innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 håndbagasje, 
transfer i buss t/r flyplass på destinasjonen, opphold på bosted og bostedskategori i angitt periode, reiselederservice, 24 timers vakttelefonservice, 
skatter og avgifter. Ingen reiseforsikring og /eller avbestillingsforsikring er inkludert.

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt2 fra 11 590,- fra 14 490,- fra 17 490,- fra 20 390,- fra 23 375,- fra 29 790,- fra 40 990,-

nov - des fra 11 390,- fra 14 190,- fra 14 190,- fra 16 990,- fra 19 790,- fra 22 590,- fra 31 190,-

jan - mai fra 11 690,- fra 14 690,- fra 14 690,- fra 17 690,- fra 20 590,- fra 23 590,- fra 32 490,-

Albir Garden Camino Viejo de Altea 29, 03581 Alfaz Del Pi

+

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt fra 10 990,- fra 14 690,- fra 17 690,- fra 20 590,- fra 23 590,- fra 29 590,- fra 41 490,-

nov -jan fra 10 690,- fra 14 690,- fra 14 690,- fra 17 690,- fra 20 590,- fra 23 590,- fra 41 490,-

feb - mai fra 11 690,- fra 14 690,- fra 17 690,- fra 20 590,- fra 23 590,- fra 29 590,- fra 40 790,-

Hver 

4. uke 
gratis*

Hver 

4. uke 
gratis*
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Hotel Kaktus Albir ligger rett på den flotte strandpromenaden. Hotellet 
har en stor bar med terrasse og fantastisk utsikt mot Middelhavet. Her 
kan man nyte fin musikk eller ta en dans til levende musikk. Hotel Kaktus 
er perfekt for deg som ønsker å bo tett til både strand og sentrum.

Rommene: 
• Minikjøleskap mot avgift og vannkoker
• Balkong med delvis havutsikt fra alle rom
• Dobbeltseng og hjørnesofa
• Bad med badekar
• 1/2 pensjon inkludert (frokost/middag)
• TV med norsk kanal
• Klimaanlegg

Studioleiligheter: 
• Rom med liten kjøkkenkrok
• Kjøleskap, kokeplater og vannkoker
• Dobbeltseng og hjørnesofa
• Bad med dusj eller dusj i badekar
• TV med norsk kanal
• Balkong, vendt mot fjellene
• Ett måltid inkludert

Øvrig: 
• Delvis tiilpassede handicaprom på forespørsel
• Uteområde med solsenger og basseng
• Takterrasse med solsenger og basseng
• Trimrom og beautysalong
• Gratis wifi i resepsjon, mot avgift i rom
• Bar med musikk og dans flere ganger i uken
• Inkludert vin og vann til måltider

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie
Standard dobbeltrom inkludert halvpensjon.  Enkeltromstillegg fra 240,- per person per døgn*

*Rabatten Hver 6. uke gratis gjelder for opphold i standard dobbeltrom inkl halvpensjon. ¹ Merk priser for opphold i september er høyere enn for opphold i oktober. 
Opphold med kun frokost minus 40,- p.p. per døgn. Rabatter og tilbud kan ikke kombineres.

Hotel Kaktus Albir Paseo de las Estrellas 11, 03581 Alfaz Del Pi

Bok-Cafe`n ca 900 m Internett Ja
Strand ca 20 m Basseng Ja
Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja/ja
Safe Ja, mot avgift Etasjer/heis 6/ja

Et flott 4-stjerners hotell sentralt i Albir nært til matbutikker, hovedgaten, 
vårt service-kontor. Hotellet holder en høy standard og har blant annet et 
fint uteområde med svømmebasseng, utendørs 
jacuzzi og koselig hage. I tillegg har hotellet ett eget spa hvor man kan 
nyte diverse behandlinger som f.eks ansiktspleie, massasje og lignende.

Rommene: 
• Dobbeltrom med høy standard
• Minikjøleskap
• TV med norsk kanal
• 1 gratis inngang til spa under oppholdet.
• Balkong
• Badekar med dusj (dusj i deluxerom)
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Mulighet for frokost, 1/2 eller helpensjon
• Tilpasset handicaprom på forespørsel
• Utendørs basseng
• 2 restauranter, 1 kun åpen i sommersesong
• Treningsrom
• Gratis Wifi

Albir Playa Hotel & Spa Camino Viejo de Altea , Alfaz Del Pi

Bok-Cafe`n ca 450 m Internett Ja
Strand ca 700 m Basseng Ja
Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja/ja
Safe Ja, mot avgift Etasjer/heis 5/ja

Spesialpriser på langtidsopphold*

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie
Standard dobbeltrom inkludert halvpensjon.  Enkeltromstillegg 230,- per person per døgn

 *Rabatten 'Hver 4. uke gratis' gjelder i hele reiseperioden. Rabatter og tilbud kan ikke kombineres.
Inkludert i prisen per person er flytransport t/r destinasjonen, 1 x innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 håndbagasje, transfer i buss t/r flyplass på destinasjonen, 
opphold i delt standard dobbeltrom inkludert halvpensjon, 1 gratis inngang til SPA avdelingen per opphold (man-fre), reiselederservice, 24 timers vakttelefonservice, skatter og avgifter. 
Ingen reiseforsikring og /eller avbestillingsforsikring er inkludert. Solgruppens gjester har ikke inkludert middag 31.12.19, men frokost og lunsj.
Opphold med kun frokost; minus kr 90 p.p. per døgn. Vi kan også tilby deluxe dobbeltrom, inkl. halvpensjon. Rommene ligger i 5 etg, alle disse rom har dusj. Tillegg p.p. per døgn er kr 130.

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 6 uker 7 uker 8 uker 12 uker

sep -okt fra 14 890,- fra 19 490,- fra 19 490,- fra 24 690,- fra 28 690,- fra 32 790,- fra 45 490,-

nov - des fra 14 390,- fra 18 790,- fra 18 790,- fra 23 660,- fra 27 490,- fra 31 790,- fra 44 990,-

jan - mai fra 14 590,- fra 18 990,- fra 18 990,- fra 23 890,- fra 27 790,- fra 32 190,- fra 45 490,-

Slipp enkeltromstillegget i perioder! 
Kampanjepriser på opphold når man reiser alene - vi trekker fra enkeltromstillegget i disse periodene:
- 26.10.2019 - 21.12.2019, 01.01.2019 - 01.02.2020 og 18.04.2020 - 06.06.2020

Reiseperiode 4 uker 5 uker 6 uker 7 uker 8 uker 10 uker 12 uker

nov - mars fra  18 190,- fra 21 290,- fra 24 490,- fra 27 590,- fra 30 690,- fra 36 890,- fra 42 990,-
*Gjelder ved bestillinger over 22 dager og for opphold i perioden 16.11.2019 - 31.03.2020. Siste innsjekk må være 09.03.2020. Enkeltromstillegg kr 100 per person per døgn.
Inkludert i prisen per person er flytransport t/r destinasjonen, 1 x innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 håndbagasje, transfer i buss t/r flyplass på destinasjonen, opp-
hold i delt standard dobbeltrom inkludert halvpensjon, 1 ukentlig gratis inngang til SPA avdelingen (man-fre), 2 ukentlige rengjøringer, skifte av håndklær daglig (ved behov), reiselederservice, 
24 timers vakttelefonservice, skatter og avgifter. Ingen reiseforsikring og /eller avbestillingsforsikring er inkludert. Solgruppens gjester har ikke inkludert middag 31.12.19, men frokost og lunsj.
Vi kan også tilby spesialpriser på deluxe dobbeltrom, inkl. halvpensjon. Rommene ligger i 5 etg, alle disse rom har dusj. Tillegg p.p. per døgn er kr 105.
Merk: Vi har fellesavganger 16.11.2019, 11.01.2020 og 25.01.2020. Se mer på vår nettside eller ring oss.

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt¹ fra 15 490,- fra 20 290,-  fra 26 390,- fra 31 290,- fra 31 290,- fra 46 190,- fra 63 990,-

nov - des fra 14 790,- fra 19 290,- fra 23 790,- fra 28 290,- fra 28 290,- fra 43 390,- fra 61 990,-

jan - mai fra 15 190,- fra 19 890,- fra 24 690,- fra 29 390,- fra 29 390,- fra 43 590,- fra 61 990,-

Studiorom inkludert 1 valgfritt måltid. Enkeltromstillegg 230,- per person per døgn 

¹ Merk at prisene for opphold i september er høyere enn for opphold i oktober. 

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt¹ fra 14 690,- fra 19 090,- fra 22 990,-  fra 28 190,- fra 31 990,- fra 40 990,- fra 55 290,- 

nov - des fra 13 490,- fra 17 290,- fra 21 190,- fra 24 990,- fra 28 890,- fra 38 290,- fra 54 990,-

jan - mai fra 14 390,- fra 18 690,- fra 22 990,- fra 27 290,- fra 31 590,- fra 39 990,- fra 56 990,-

Hver 

4. uke 
gratis*

Hver 

6. uke 
gratis*
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Las Terrazas del Albir Camino Viejo de Altea, Alfaz Del Pi

 Bok-Cafe`n  ca 350 m Internett Ja
 Strand  ca 600 m Basseng Ja
 Resepsjon  Ja Restaurant/bar Nei/nei
 Safe  Ja Etasjer/heis 5/ja

Las Terrazas del Albir er et koselig hotell som 
ligger sentralt i forhold til sentrum og stranden. 
Med 2-roms leiligheter og studioleiligheter egner 
anlegget seg både for enslig reisende og par.

Leilighetene: 
• 2-roms leiligheter og 1-roms studioleiligheter
• Soverom (kun i 2-roms leiligheter)
• Kjøkken og stue med sovesofa
• Bad med dusj i badekar (dusj i studio)
• Balkong
• TV med norske kanaler
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Gratis wifi
• Basseng
• Matbutikker, apotek, restauranter like ved.
• Tilgang til felles vaskemaskin
• Safe kan leies mot avgift

Studio

Leilighet

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie
Leilighet med 1 soverom. Enkeltromstillegg fra 250,- per person per døgn

Florida Calle San Miquel 1, 03581 Alfaz del pi

 Bok-Cafe`n  ca 500 m Internett Ja
 Strand  ca 1 km Basseng Ja
 Resepsjon  Nei Restaurant/bar Nei/nei
 Safe  Nei Etasjer/heis 3/ja

Florida er ett moderne leilighetskompleks med 
en koselig hage og uteområde med basseng. 
Flotte, godt utstyrte leiligheter. Florida ligger  
sentralt, nær Solgruppens servicekontor.  

Leilighetene: 
• 1 soverom med dobbeltseng
• Stue med spisebord og sofakrok
• Godt utstyrt kjøkken
• Flatskjerm TV, norske kanaler
• Terrasse med utemøbler, ettermiddagssol
• Bad med dusj i badekar
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Gratis wifi
• Heis
• Basseng
• Bussholdeplass like ved
• Supermarked i nærheten
• Ukentlig rengjøring og sengetøyskift
• Vaskemaskin

Los Alamos II Edf. Los Alamos II, 23, Alfaz Del Pi

 Bok-Cafe`n  ca 700 m Internett Ja
 Strand  ca 70 m Basseng Ja
 Resepsjon  Nei Restaurant/bar Nei/nei
 Safe  Ja Etasjer/heis 5/ja

På Los Alamos bor du på moderne leiligheter i 
umiddelbar nærhet til både sentrum og stranden 
med den flotte promenaden. Leilighetskomplek-
set har et felles hageområde med basseng.

Leilighetene: 
• 2-roms leiligheter
• Soverom og stue
• Fullt utstyrt kjøkken
• Balkong med delvis havutsikt
• TV med norske kanaler
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Ukentlig rengjøring
• Liten matbutikk i nærheten
• Gratis wifi
• Leilighetene er private og utstyr kan variere
• Matbutikk i nærheten
• Vaskemaskin

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie
Leilighet 1 soverom. Enkeltromstillegg 260,- per døgn per person

Albir 21 C/Estrella Polar 15, Playa del Albir, Alfaz Del Pi

 Bok-Cafe`n  ca 800 m Internett Ja
 Strand  ca 100 m Basseng Ja
 Resepsjon  Nei Restaurant/bar I 1. etg
 Safe  Ja Etasjer/heis 4/ja

Lyse og trivelige leiligheter nært strandpromenaden 
i Albir. Godt utstyrt. Balkong med utsikt mot Hotel 
Kaktus og Fundacion Frax, ca 100 m til stranden.

Leilighetene: 
• Leiligheter med 1 soverom og 1 bad m/dusj
• Vaskerom og balkong
• Kjøkken med kokeplater (ikke stekeovn),   
 mikro, brødrister og kaffetrakter
• TV med norske kanaler og wifi
• Klimaanlegg, norsk sengetøy
• Ukentlig rengjøring og sengetøyskift

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt fra 11 890,- fra 14 990,- fra 18 190,- fra 21 390,- fra 24 490,- fra 30 590,- fra 42 490,- 

nov -jan fra 11 690,- fra 14 690,- fra 17 690,- fra 20 690,- fra 23 590,- fra 29 590,- fra 41 990,- 

feb - mai fra 12 290,- fra 15 490,- fra 18 790,- fra 21 990,- fra 25 290,- fra 31 790,- fra 43 990,- 

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt¹ fra 11 490,- fra 14 390,-   fra 17 190,- fra 19 990,-  fra 22 990,-  fra 28 490,- fra 38 990,- 

nov - des fra 10 990,-  fra 13 780,-  fra 16 390,-  fra 18 990,- fra 21 690,-  fra 26 990,- fra 38 290,- 

jan - mai fra 11 490,- fra 14 390,-  fra 17 190,- fra 19 990,- fra 22 990,-  fra 28 690,-  fra 39 790,- 

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie
Leilighet 1 soverom. Enkeltromstillegg 230,- per døgn per person 

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt fra 11 490,- fra 14 390,- fra 17 190,- fra 19 990,- fra 22 990,- fra 28 690,- fra 38 990,-

nov -jan fra 10 990,- fra 13 890,- fra 16 590,- fra 18 990,- fra 21 890,- fra 27 290,- fra 37 990,-

feb - mai fra 11 490,- fra 14 390,- fra 17 190,- fra 19 990, fra 22 990,- fra 28 690,- fra 39 790,-

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie
Leilighet 1 soverom. Enkeltromstillegg 240,- per døgn per person 

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt fra 11 590,- fra 14 590,- fra 17 490,- fra 20 490,- fra 23 390,- fra 28 890,- fra 38 990,-

nov -jan fra 11 390,- fra 13 990,- fra 16 890,- fra 19 590,- fra 22 290,- fra 27 790,- fra 37 990,-

feb - mai fra 11 590,- fra 14 590,- fra 17 490,- fra 20 490,- fra 23 390,- fra 29 290,- fra 39 990,-

Studioleilighet. Enkeltromstillegg fra 230,- per person per døgn 

¹ Merk at prisene for opphold i september er høyere enn for opphold i oktober.

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 8 uker 12 uker 

sep -okt¹ fra 11 390,- fra 14 190,-  fra 16 990,- fra 19 790,- fra 22 590,- fra 27 990,- fra 38 290,-

nov  - jan fra 10 890,- fra 13 490,- fra 15 990,- fra 18 690,- fra 21 290,- fra 26 590,- fra 37 590,-

feb - mai fra 11 390,- fra 14 290,- fra 16 990,- fra 19 890,- fra 22 790,- fra 28 390,- fra 39 290,-

Innhold og interiør i leilighetene varierer
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Den Norske Bok-Cafe´n i Albir
Den Norske Bok-Cafe`n ligger midt i hovedgaten i Albir. Vi har en solrik terrasse, men også 
koselige lokaler inne. Bok-Cafe`n er møteplassen for nordmenn i området. 
Her treffes folk og hygger seg med en kopp kaffe og en nystekt vaffel, noen spiser lunsj eller 
en lett middag, andre nyter et glass sangria eller en Irish coffee.

Vi er ditt hjem i solen!
Hos oss treffer man alltid noen som snakker 
norsk, og praten går lett imellom bordene og 
gjestene. Plutselig har vi også en som spiller 
for oss, da kan det lett bli både allsang og 
dans. Vi har et stort utvalg av både norske 
og internasjonale lunsj- og middagsretter. 
De fleste av våre retter kan taes med som 
take-away. Vi arrangerer gjerne ditt 
jubileum, bursdag o.l i våre lokaler og kan 
også levere catering!

Vi har også ulike sammenkomster og 
arrangementer gjennom året, for eksempel 
Solgruppens høstfest, julebord, fellesmid-
dager, moteshow, påskefrokost og 17. mai 
buffet, for å nevne noe. 

Alt blir selvsagt annonsert i Solgruppens 
aktivitetsprogram og på Bok-Cafe`n.

Vi selger også norske aviser og ukeblader og 
har i tillegg en rikholdig bokhylle hvor man 
kan låne gode bøker gratis. Vi vil også sende 
utvalgte fotballkamper hvor man kan heie 
fram favorittlaget sitt i godt selskap.
 
Vi gleder oss til å se dere og ønsker dere 
hjertelig velkommen til oss.

Med vennlig hilsen,
Vibeke, Karen, Hedda, Nico og Heidi
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Alle våre bosteder ligger sentralt i Albir 
Se flere bosteder på www.solgruppen.no

Vi arrangerer private selskap

Ring (+47) 932 20 422
Det meste av maten vi serverer kan også selvsagt tas med hjem. 
Hvorfor ikke stikke innom og ta med en baguett på veien til 
stranden eller en vaffel på tur til fyret! 
Følg Den norske Bok-Cafe ́n på facebook for bilder og info.
Bli medlem av Den Norske Bok-Cafe´ns venner.

F
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Fellesreiser til Albir - høst 2019 / vår 2020
Med begrepet fellesreise mener vi tilrettelagte, sosiale og trygge reiser hvor flere reisende deltar på samme reise, og på samme 
opplegg under oppholdet. Det kan være reiser med felles aktivitet som bridgeturnering, seniordans, trim, dans og musikk og annet. 
Deltakere kan reise fra ulike norske byer og samles til fellesskap på bostedet og /eller felles aktivitet på destinasjonen.

Informasjon om våre fellesreiser til Albir
Tilslutningsbilletter, andre reisedatoer eller fly fra andre flyplasser 
enn det som er oppgitt kan medføre et tillegg i pris. Det er begrenset 
antall plasser på alle fellesreiser. Send oss en forespørsel eller ring oss 
for å få pris på avreise fra andre flyplasser eller andre reisedatoer.

Utvidet opphold
Ønsker du å utvide oppholdet på en av fellesreisene, er det fullt mulig 
da vi også tilbyr langtidsferie i Albir og kan skreddersy et opphold 
enten før eller etter denne fellesreisen. 

Høstfest i Albir med Tore Strømøy
- Sol, dans og fest med kjente artister
For syvende år på rad har Solgruppen gleden av å invitere til ei festlig høstuke i Albir. Her blir det 
trivsel, dans, sol og varme, allsang, aktiviteter og utflukter, latter og mingling med Tore Strømøy, Tore 
Halvorsen, Odd Arne Sørensen og Neil Wilde.

Flyavganger:
- Trondheim / Oslo / Stavanger / Bergen 19.10.19
- Trondheim / Oslo / Stavanger / Bergen 26.10.19

Pris p.p. i delt leilighet 1 uke         fra kr    8 990,-
Pris p.p. i delt leilighet 2 uker       fra kr  10 690,-

Prisen inkl. fly t/r oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli, transfer t/r flyplass - bosted, opphold i 
leilighet på Las Terrazas(s.13), velkomstlunsj og tapasaften på Den Norske Bok-Cafe´n, middag og 
dansekveld på Albir Playa, Paellafest, foredrag av Tore Strømøy, fellesmiddag og show på Benidorm 
Palace, reiselederservice og aktivitetsprogram.

For andre bosteder se vår nettside www.solgruppen.no eller ring oss.

Bridgetur til Albir  Sydentur med bridgeturnering
Solgruppen tilbyr denne trivelige sydenturen med bridgeturnering for syvende år på rad. 
Vi ønsker nye og gamle bridgevenner hjertelig velkommen. 
Vi skal bo på Albir Playa Hotel & SPA, hvor vi kan spille bridge 7 dager i uken.

Flyavganger:
- Torp    11.10 / 18.10.19 (kun 7 dager)
- Trondheim / Oslo / Bergen  12.10 / 19.10.19 (kun 7 dager)

Pris p.p. i dobbeltrom 7 dager         fra kr   9 890,-
Pris p.p. i dobbeltrom 14 dager      fra kr 14 790,-

Pris på 14 dagers pakken inkluderer fly t/r oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli, transfer t/r fly-
plass - bosted, opphold i dobbeltrom i valgt periode, halvpensjon (frokost og middag) inkl. vin og vann, 1 1 
inngang på spa, utflukt til Guadalest, utflukt til Benidorm, Oktoberfest og Spansk aften på Bok-Cafe´n, show på 
Benidorm Palace,  reiselederservice og aktivitetsprogram

Seniordans i Albir   Sol, dans og trivsel 
Solgruppen inviterer nok en gang til seniordans i populære Albir. Dette er turen for deg som 
danser seniordans, og vil reise på egen hånd eller sammen med gode dansevenner.  
Her samles seniordansere fra hele landet til felles dans og opplevelser.  

Flyavganger:
- Trondheim / Oslo   19.10.2019
- Trondheim / Oslo   25.04.2020 (se side 19)

Pris p.p. i dobbeltrom 14 dager    fra kr 13 850,-

Prisen inkl. fly t/r oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli, transfer t/r flyplass - bosted, 
14 overnattinger på Albir Playa Hotel & Spa inkl. halvpensjon, vin og vann til måltider, 
seniordans annenhver dag i snitt, 1 tapasaften med dans, 1 velkomstmøte med lunsj, 
seniordanseinstruktør, reiselederservice og aktivitetsprogram.

Fellesreise til Albir med "All-inclusive" 
På denne turen samles gjester fra hele Norge og møtes til en deilig sydentur der nesten ”alt” 
er inkludert på Hotel Kaktus. Vi har lagt opp til en quizkveld, en bingokveld, to lunsjtreff på
hotellet og en felles gåtur med lunsj og drikke for gruppen på denne turen. 

Flyavganger:
- Trondheim / Oslo  26.10 / 05.11.2019
- Trondheim / Oslo  10.03.2020

Pris p.p. i dobbeltrom 14 dager    fra kr 13 490,-
Prisen inkl. fly t/r oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli, transfer t/r flyplass - bosted, 
14 overnattinger på Hotel Kaktus, fullpensjon (frokost,lunsj og middag), fri kaffe, lokale drikkevarer
fritt fra 13.00 - 23.00, felles gåtur inkl. lunsjpakke og drikke, quizkveld, bingokveld, 2 stk lunsjtreff 
på hotellet, reiselederservice og aktivitetsprogram.

www.solgruppen.no
For mer informasjon og flere turer se vår nettside 

eller ring for program.

Hovedmålet med turen er å skape et sosialt 
fellesskap der alle skal få en fin opplevelse. 
I tillegg til fellesaktiviteter blir det god tid til ba-
ding og soling på den flotte sandstranden,
eller i bassenget for de som ønsker det. 
Det er valgfritt om man vil være med på de 
daglige aktivitetene eller ikke.

Om Oliva Nova
Oliva Nova ligger i Spania, ca 1 times kjøring nord 
for Benidorm. Anlegget består av flere leilighets-
kompleks, bungalower og villaer i tillegg til selve 
hotellet. Las Dunas er et av disse kompleksene 
som inneholder 215 fullt utstyrte leiligheter med 
1 eller 2 soverom. Her er det egen resepsjon, 
restaurant som er åpen i enkelte perioder, vas-
kemaskiner (myntautomat), trimrom, innendørs 
oppvarmet basseng og utendørs basseng. 
Les mer om Oliva Nova på www.solgruppen.no

Pris per person i dobbeltrom  kr 11 950,-
Pris for å reise alene kr 13 950,-

Tilslutningsbillett, andre reisedatoer eller fly fra 
andre flyplasser kan medføre endring i pris.

Denne turen kan fint forlenges med et opphold 
på Oliva Nova, Altea eller i Albir.

Avganger
19.10 - 26.10.2019, Oslo / Trondheim

Prisen inkluderer:
- Fly Oslo eller Trondheim - Alicante t/r
- Transport flyplass - Oliva Nova t/r
- 7 overnattinger inkl. frokost
- 6 måltider derav 3 lunsjer og 3 middager
- Aktiviteter og utflukter
- Norsk reiseleder og norsk reisevert

Fellesreise til Oliva Nova, Spania
Dette er reisen for deg som vil være litt mer aktiv på tur. Vi tilbyr under reisen et daglig aktivitetsprogram 
med fokus på varierte aktiviteter og trim. Det vil være mulig å delta på mange forskjellige aktiviteter som 
er lagt opp til å passe for alle, uansett nivå og alder.

Denne vil 
du ikke gå 

glipp av
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Vårturer til Albir uten enkeltromstillegg
Nyt gode temperaturer og mange soltimer i vårlige Albir på denne fellesreisen. 
Med Solgruppen kan du reise alene, men likevel være sammen andre og kanskje få nye 
reisevenner. Her er vi en stor familie på tur. Disse turene er uten enkeltromstillegg.

Reis alene og slipp enkeltromstillegg
Vi trekker i fra enkeltromstillegget på hotell 
Kaktus i perioden 27.04 - 01.06. Dette gjelder 
også for disse fellesreisene.

Avganger
14.12.2019  Oslo / Trondheim
21.12.2019  Oslo / Trondheim

Eksempel på juleprogram
Juleboccia
Tradisjonen tro koser vi oss med gløgg, 
pepperkaker og boccia i Eucalyptusparken.
Julegrøt
Vi samles til mandel i grøten med marsipangris 
som premie på Den Norske Bok-Cafe´n.
Julaften
Vi tar buss til Sjømannskirken i Villajoyosa og er 
med på julegudstjenesten før vi spiser norsk 
julemiddag, nyter god drikke og sang i Albir. 
Utflukt
Vi besøker den flotte gamlebyen i Gandia og 
spiser lunsj ved havnen.

Julelunsj
Vi samles til lunsj med stor buffet av kald og 
varm julemat.
Nyttårsaften
Det blir god mat, drikke og fest. Vi får servert en 
deilig nyttårsmeny og bobler i glasset. Senere 
blir det fyrverkeri, dans og moro.

Prisen inkluderer:
- Fly Oslo eller Trondheim - Alicante t/r
- Transport flyplass - Albir t/r
- Opphold på valgt bosted
- Julelunsj - varm og kald buffet 
- Julaften inkl. tur til sjømannskirken
- Heldagsutflukt inkl. lunsj
- Nyttårsfest med middag
- Aktivitets- og utfluktsprogram 

Felles jule- og nyttårsturer til Albir
Ikke sitt alene i høytiden, men feir i godt selskap. Bli med på vår tradisjonsrike juletur til 
Albir. Vi samles i fellesskap og tar del i norske og spanske juletradisjoner. I juleperioden tilbyr 
vi et rikholdig aktivitetsprogram. Som alltid bestemmer man selv hva man ønsker å delta på.

Kjøp til julepakken 
Du kan kjøpe til julepakken som en del av ditt 
langtidsopphold dersom du ønsker å reise 
utenom de oppgitte avgangene. 
Bestilles når du bestiller reisen.

14.12.19 Albir Garden Las Terrazas Albir Azul Florida Hotel Kaktus Albir Playa 

3 uker fra 16 090,- fra 15 790,- fra 16 590,- fra 15 790,- fra 22 690,- fra 20 790,- 

4 uker fra 16 090,- fra 18 490,- fra 16 590,- fra 18 490,- fra 27 490,- fra 20 790,-

21.12.19 Albir Garden Las Terrazas Albir Azul Florida Hotel Kaktus Albir Playa 

2 uker fra 13 290,- fra 13 090,- fra 12 590,- fra 13 090,- fra 18 190,- fra 16 390,- 

3 uker fra 15 990,- fra 15 890,- fra 16 590,- fra 15 790,- fra 22 990,- fra 20 790,-

Priser

Alle priser er oppgitt per person. Enkeltromstillegg dersom man reiser 1 person, fra 160,- per døgn.
Priser gjelder avreise fra Oslo eller Trondheim. Tilslutningsbillett, andre reisedatoer eller fly fra andre flyplasser 
kan medføre høyere pris. Pris er basert på kapasitet av bosted og fly. Begrenset antall plasser. 

Bestill før 
31.10.2019

få rabatt*

Fellestur  

Vi tilbyr ett variert aktivitetsprogram med fellesaktiviteter som passer de fleste. 
Aktivitetsprogrammet inneholder både fellesaktiviteter som gåturer, bingo og quiz i tillegg til 
spennende utflukter i nærområdet. Vi bor på strandhotellet Kaktus i romslige 
hotellrom med balkong. Vi har inkludert halvpensjon med vin og vann til måltider.
Flyavganger:
- Trondheim / Oslo  18.04.2020

Pris per person 14 dager    fra kr 15 490,-
Prisen inkl. fly t/r oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli, transfer t/r flyplass - bosted, 14 overnattinger 
på Hotel Kaktus inkl. halvpensjon, velkomstmøte inkl. lunsj på Den Norske Bok-Cafe´n, 
1 felles utflukt (gåtur) til Parque natural Sierra med piknik og vin, reiselederservice

Vårtur med Seniordans
På denne reisen blir det i tillegg til aktiviteter og utflukter avholdt seniordans på hotellet. 
Det er begrenset antall plasser for gjester som ønsker å delta på seniordans, så her gjelder 
prinsippet først til mølla, først malt.
Flyavganger:
- Trondheim / Oslo  25.04.2020
Danseleder: Bente Hammer

Pris per person 14 dager    fra kr 15 990,-
Prisen inkl. fly t/r oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli, transfer t/r flyplass - bosted, dans med 
danseleder, 14 overnattinger på Hotel Kaktus inkl. halvpensjon, velkomstmøte inkl. lunsj på Den Norske 
Bok-Cafe´n, 1 felles utflukt (gåtur) til Parque natural Sierra med piknik og vin, reiselederservice

*Bestill tidlig rabatt på kr 500 gjelder på begge turer og ved bestilling før 31. oktober 2019
Avreise fra andre flyplasser på forespørsel. 
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Våre fellesreiser til Altea og til Hotel Cap Negret 
er svært populære. Altea med sin sjarm trekker 
mange turister, og atmosfærene er idyllisk. 
Hotellet ligger fint plassert ved stranden og er 
ett moderne hotell med mange fasiliteter.

Velg mellom 2-5 ukers opphold med halvpensjon 
og utflukter inkludert. Fellesskap, trivsel, gode 
opplevelser og trygghet. Vi nyter felles middager, 
inkl. vann og vin til maten. Det blir quiz, felles 
gåturer, besøkt på markedet og en tur med lokal 
bussen til for eksempel Calpe. Vi har 24t vakttlf 
og reiselederservice (lokalisert i Albir). 

 

Prisen inkluderer:
- Fly t/r Norge - Alicante inkl. 1 kolli
- Transport t/r flyplass - Altea
- Overnatting i standard dobbeltrom inkl.  
   halvpensjon med vin og vann til middag
- 1 utflukt til Albir inkl. lunsj
- 1 utflukt "ut i det blå" inkl. lunsj
- Solgruppens aktivitetsprogram
- Reiselederservice med 24t vakt telefon

Priser er basert på opphold i standard dobbeltrom 
(i 1.etg mot parkeringsplass). Oppgradering av rom fra 
kr 105,- per person per døgn.

Fellesreiser til Altea
Vi fortsetter suksessen med fellesreiser til Altea og Hotel Cap Negret. 
Hotellets fasiliteter og beliggenhet er velegnet for gruppereiser, med store 
fellesområder både innendørs og utendørs.

Forleng ditt opphold
Utvid ditt opphold i Altea eller kombiner med 
et opphold i Albir

Altea - Middelhavets perle

New York City

Velkommen til Altea
Alteas hvite gamleby med sine steinbelagte trange gater er stedets fremste attraksjon. 
Den pittoreske kirkeplassen med et rikt utvalg av gallerier, små butikker, restauranter og barer er 
gamlebyens samlingspunkt. 

Middelhavets perle
Byen er delt i tre områder, sentrum, strand- 
promenaden og kirkeplassen i gamlebyen. 
På kirkeplassen ligger den vakre kirken med de 
Altea-blå, glaserte kuplene. Altea er kjent for blåfar-
gen, som man kan se igjen i alt fra kunst og malerier 
til dører på de små husene. Flere malere, poeter og 
forfattere har valgt å bosette seg her på grunn av de 
vakre omgivelsene.

Altea er kjent for sitt gode klima og sitt spesielle lys. 
Det er flere flotte turmuligheter i området, både i en 
av de mange fjellene i bakgrunnen og fra strandpro-
menaden hvor man kan spasere helt inn til Albir. 

Reiselederservice
Våre reiseledere har treffetider og aktiviteter flere 
ganger ukentlig. Det vil også være mulig å bli med 
på alle Solgruppens arrangementer i Albir om man 
ønsker det. Bussen til Albir går ca 1 km fra hotellet.

Praktisk informasjon
Det er en del bakker, trapper og sjarmerende 
trange gater i gamlebyen i Altea. Man kan velge å 
ta hotellets shuttlebuss, eller spasere over broen 
eller gjennom boligområdet fra Hotel Cap Negret 
og inn til sentrum, eller til strandpromenaden. 
Her er det dessverre ikke så godt egnet om man 
har gangvansker eller behov for hjelpemidler for å 
ta seg frem.Servicio shuttle gratuito

Free shuttle service

 10:30 a.m. 10:45 a.m. 11:00 a.m.  11:30 a.m.

 11:30 a.m. 11:45 a.m. 12:00 p.m. 12:30 p.m.

 12:30 p.m. 12:45 p.m. 01:00 p.m. 01:30 p.m.

 04:00 p.m. 04:15 p.m. 04:30 p.m. 05:00 p.m.

 05:00 p.m. 05:15 p.m. 05:30 p.m. 06:00 p.m.

 06:00 p.m. 06:15 p.m. 06:30 p.m. 07:00 p.m.

Los horarios aquí expuestos son orientativos y se podrán ver modificados debido 
a circunstancias externas como el tráfico en la carretera y/o el flujo de clientes.
The schedules shown here are indicative and may be modified due to external 
circumstances such as traffic on the road or the flow of customers.

 Hotel Cap Negret Paseo Marítimo Casco Antiguo Hotel Cap Negret
 Hotel Cap Negret Promenade Old Town Hotel Cap Negret

Hotel Cap Negret Km 159, N-332, 03590 Altea

 Sentrum  ca 700 m Internett Ja
 Strand  på hotellet Basseng Ja
 Resepsjon  Ja Restaurant/bar Ja/ja
 Safe  Ja Etasjer/heis 6/ja

Hotellet ligger vakkert til nede på stranden i 
utkanten av Altea. Hotellet er nyrenovert og tilbyr 
gjennomgående meget god standard. Området 
passer ikke for de med større gangbesvær.

Rommene: 
• Nyoppussede rom med god plass
• Vannkoker på rom
• Norsk standard på dyner
• Nyoppusset bad med dusj
• Balkong med flott utsikt
• TV, wifi og klimaanlegg
Øvrig: 
• Fri bruk av treningsfasiliteter
• Gratis shuttlebuss fra hotellet til sentrum  
• Minibar og fri disposisjon av safe
• Buss fra Altea til Albir tar ca 15 minutter   
 og koster ca 1-2€

Bestill før 
31.10.2019

få rabatt*

Avganger 17.09.2019 15.10.2019 26.10.2019 03.03.2020

2 uker fra 13 490,- fra 13 490,- fra 12 950,- fra 12 990,-

3 uker fra 16 490,- fra 16 490,- fra 15 490,- fra 15 990,-

4 uker fra 19 490,- fra 19 490,- Stengt hotell fra 18 490,- 

5 uker fra 21 990,-  Stengt hotell Stengt hotell fra 21 890,- 

Priser og avganger

Merk:  Hotellet stenger i perioden 10.11.19 – 07.01.20.
*Bestill tidlig rabatt gjelder kun på reiser med avgang 03.03.2020, kr 500 i rabatt for reiser opp til 4 uker og 
kr 1000 i rabatt på reiser over 4 uker. 
Alle priser er oppgitt per person når 2 deler rom. Enkeltromstillegg dersom man reiser 1 person, fra 210,- per 
døgn. Priser gjelder avreise fra Oslo eller Trondheim. Tilslutningsbillett, andre reisedatoer eller fly fra andre 
flyplasser kan medføre høyere pris. Pris er basert på kapasitet av bosted og fly. 
Begrenset antall plasser. 

Veiledende priseksempler på langtidsferie til Altea
Vi kan også skreddersy kort-og langtidsferie i Altea, og ved Hotel Cap Negret for de reisende som 
ikke ønsker å reise på fellesavgang eller på andre reisedatoer enn oppgitt. 
Destinasjonen er for deg som ønsker det litt mer autentiske Spania.

Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i at 2 eller flere deler leilighet. Priser er basert på tilgjengelig-
het. Andre reiselengder på forespørsel. Inkludert i prisen per person er flytransport tur / retur destinasjonen, 1 x innsjekket kolli 
bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 håndbagasje, transfer i buss tur/retur flyplass, opphold på Hotel Cap Negret inkl 
halvpensjon (vin og vann til mat)  i angitt periode, reiselederservice, 24 timers vakttelefonservice, skatter og avgifter.
Merk:  Hotellet stenger i perioden 10.11.19 – 07.01.20. Oppgradering av rom fra kr 105,- per person per døgn.

Reiseperiode 2 uker 4 uker 6 uker 8 uker

jan-apr fra 12 990,- fra 19 990,- fra 27 590,- fra 34 890,- 

Gratis shuttlebuss
Gratis shuttelbus fra Hotel Cap Negret til
sentum og gamlebyen, ca 6 ganger hver dag. 
Med forbehold om endringer.

Gratis shuttlebuss til og fra gamlebyen og sentrum
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Altea - Middelhavets perle

New York City

Velkommen til Gran Canaria
Gran Canaria beskrives som et kontinent i miniatyr. Øya er frodig og naturskjønn om man 
beveger seg fra kyststripen hvor turistbyene ligger. De fleste velger Gran Canaria på grunn 
av det gode klimaet om vinteren med Golfstrømmen som sørger for god og jevn temperatur 
både i sjø og luft hele året.

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des

Dagtemp 21 22 22 23 23 25 26 27 26 25 24 22

Vanntemp 19 19 19 19 20 21 22 22 23 23 22 20

Gran Canaria er den 3. største av Kanariøyene med 
1560 m² og det nest høyeste folketallet. Klimaet 
er det beste og mest stabile vi kan tilby, man kan 
trimme og trene gjennom gåturer og fysisk aktivitet 
så ofte man vil. Dette hjelper med å smøre krop-
pens maskineri. 
Et langtidsopphold i dette klimaet gir helsegevinst 
både for kropp og sjel. Det finnes norske fysikalske 
behandlingssteder på øya.

Reiselederservice
Når du reiser med Solgruppen enten alene eller 
med reisefølge, skal du alltid føle deg trygg og iva-
retatt. I det du lander anbefaler vi at gjestene skrur 
på mobiltelefonen i tilfelle reiselederen vil vite om 
du er trygt framme, og kan beregne tid til du er på 
plass i leiligheten hvor du skal bo. 

Før du reiser får du tilsendt en gul Solgruppen 
bagasjelapp som du fester på bagasjen, dette gjør 
at reiseleder og/eller sjåfør lettere kjenner deg 
igjen ved ankomst. 

Det står alltid en reiseleder eller en sjåfør utenfor 
ankomsthallen på flyplassen med Solgruppenskilt 
eller navn, klar til å kjøre deg trygt fram til ditt 
bosted. Gjester med behov for assistanse vil bli 
prioritert og fulgt opp ekstra ved ankomst. 
I løpet av oppholdet er reiseleder tilgjengelig ved 
treffetider på ditt bosted en gang i uken hvis det 
er spørsmål, eller om det skulle være noe man 
trenger hjelp til. 

Vi har også 24 timers vakttelefonservice slik at du 
får tak i reiseleder dersom en nødsituasjon skulle 
oppstå. I sesongen 19/20 vil det ikke være et kontor 
i Puerto Rico, men vi fortsetter med treffetider på 
bostedene og det vil være sosiale treff i høysesong 
både i Arguineguin, Sonnenland og Puerto Rico.

Nytt for årets sesong
For sesongen høst/vinter 19/20 har vi gleden av å 
tilby Marina Elite igjen. Vi selger et nyåpnet 
kompleks (november 2019) i Arguineguin, 
Arguineguin Park. Cordial Mogan Valle er også en 
nyhet hos oss.

Aktiviteter og utflukter
Du vil finne underholdning på shoppingsentrene i Puerto Rico, og aktiviteter på 
kirkesenteret i Arguineguin. På noen av våre bosteder har Solgruppen vaffeltreff, bingo 
eller quiz som faste hyggelige innslag. Det blir arrangert forskjellige kveldsarrangement 
med besøk på gode restauranter, evt. musikk og dans. Gå og vandreturer er populært. 
Likeså utflukter med lokale aktører.

Fra midten av januar til mars er det et utvidet aktivitetsprogram og flere utflukter. Man 
får ta del i Gran Canarias mangfoldige kunst, kultur, historie, folklore, gastronomi og 
musikk.  Vi vil ha en aktivitør som har forskjellige aktiviteter som trim, bassengtrening, 
quiz, gåturer, sosiale sammenkomster, turer med lokalbussen. m.m. De fleste aktivitetene 
er på Marina Elite og Castillo de Sol. Vi har mange som reiser alene, og det blir lagt vekt 
på livsglede og sosialt samvær. Du velger selv hva du har lyst å delta på.

www.solgruppen.no
Vi har over 25 bosteder på Gran Canaria 
tilgjengelig for bestilling på vår nettside.

Prisinformasjon Gran Canaria
Under hvert bosted viser vi ett utvalg av priseksempler på langtidsferie til Gran Canaria.
MERK! Priseksemplene er veiledende og tar utgangspunkt i utreise og opphold i en gitt 
prisklasse. Alle priser vil være på forespørsel ut fra avreisedag og avreiseflyplass og priser 
vil kunne avvike fra priseksemplene, både høyere og lavere. Vi gjør oppmerksom på at 
besøkende gjester også må betale for oppholdet sitt på de fleste bostedene, kontakt 
kontoret i Trondheim eller reiseleder. 
 

Alle priser er oppgitt per person når 2 personer deler bosted. Når 1 person reiser alene, blir 
det derfor en høyere pris. Ulike kampanjetilbud og rabatter kan ikke kombineres. 
Alle priser inkluderer: Flytransport tur/retur, 1 kolli innsjekket bagasje (2 kolli på reiser på 8 
uker og mer), transfer tur/retur flyplass i Spania, opphold på valgt bosted, reiselederservice 
og  24 timers vakttelefon.

Priseksempler er basert på utreisedag onsdager fra Oslo, Bergen og Trondheim. For 
andre reisedager kan det bli et tillegg i pris.

Vi har flere bosteder presentert på vår hjemmeside. Våre destinasjoner på Gran 
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Barranco de Balito
Ligger i bratt terreng langs den gamle og svingete kystveien mellom Arguineguin og Puerto 
Rico, Balito ligger midtveis, ca 3 km fra begge. Langs sjøen går en promenade 800 m fra vårt 
hotell og sydover på denne kommer man til den kjente, flotte Anfi-stranden, før den fortset-
ter til den lille "norske" byen Arguineguin. Terrenget heller bratt ned mot sjøen i Patalavaca, 
men promenaden langs kystveien er fin å gå uten for bratte bakker.

Marina Elite er et populært anlegg med en flott beliggenhet, og med 
Atlanterhavet i front. Hotellanlegget ligger i bratt terreng langs kystvegen 
mellom Puerto Rico og Arguineguin, ca midt mellom begge. 
Promenaden langs kystvegen til Arguineguin er en fin gåtur, den 
populære Anfi stranden ligger bare 800 m unna. Marina Elite har flere 
leilighetskategorier fordelt på flere bygg, alle med balkong. 

Leilighetene: 
• Ulike kategorier, 2 og 3- roms leiligheter
• Soverom
• Minikjøkken med kjøleskap, kokeplater, brødrister og mikrobølgeovn
• Bad med dusj
• Balkong
• TV med norsk kanal
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Anlegg med flere bygg
• 2 bassengområder med bassengbarer i tilknytning
• Beach bar i nedre del, ved sjøen
• Buffetrestaurant 
• Minimarked med norske matvarer i hovedbygg
• Gratis wifi i fellesarealer
• Busstopp like ved

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie

Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i at 2 eller flere deler leilighet. Priser er høyere fra 24.12 - 01.01 og 09.04 - 11.04
Priser er basert på tilgjengelighet. Andre reiselengder på forespørsel. 
Inkludert i prisen per person er flytransport tur / retur destinasjonen, 1 x innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 håndbagasje, 
transfer i buss tur/retur flyplass, valgte bosted og bostedskategori i angitt periode, reiselederservice, 24 timers vakttelefonservice, skatter og avgifter. 

Reiseperiode 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 7 uker 8 uker

okt-nov / apr fra 13 210,- fra 16 465,- fra 19 720,- fra 23 400,- fra 27 250,- fra 31 100,- fra 34 950,- 

des-jan fra  13 000,- fra 16 150,- fra 20 140,- fra 24 290,- fra 27 265,- fra 30 240,- fra 33 765,- 

jan - feb fra 14 820,- fra 18 880,- fra 22 940,- fra 27 000,- fra 31 060,- fra 35 120,- fra  39 180,- 

Marina Elite Barranco de Balito, s/n, 35129 Arguineguin

Sentrum ca 3 km Internett Ja
Strand ca 1 km Basseng Ja
Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja/ja
Safe Ja, mot avgift Etasjer/heis 10/ja

Fellesreise med flere avganger
På disse turene er reisevert Rigmor med og har trim, spennende gåturer og holder liv i 6er 
klubben. Vel, man møter kl. halv seks og ser solen gå ned i sosialt samvær, de som ønsker det 
går og spiser sammen. Her er vi som en “storfamilie” på tur.

Prisen inkl. fly Oslo/Trondheim/Bergen - Gran Canaria t/r, transport flyplass - Marina Elite t/r, overnattinger i valgt 
lengde, reisevert Rigmor, 2 fellesmiddager, 1 heldagsutflukt inkl. lunsj, vinkvelder og overraskelser, reiselederservice.

Fellesreiser til Marina Elite
Bli med en av våre fellesreiser til Marina Elite i Balito Beach. Her vil vi ha ukentlige 
varierte aktivitetsprogram og mye sosialt fellesskap. Reisevert Rigmor vil være til stede 
i januar og februar. Vi vil også ha enkelte avganger med Seniordans.

 Kort spasertur til Anfi stranden

Danseleder Bente Hammer

Reiselengde 15.01.2020 29.01.2020 05.02.2020

2 uker fra 12 690,- fra 14 890,- fra 14 990.-

4 uker fra 20 990,- fra 23 790,- fra 23 990,-

6 uker fra 29 290,- fra 31 890,- fra 31 990,- 
Prisene gjelder per person når 2 personer deler dobbeltrom. Enkeltromstillegg fra kr 275 per dag.Prisene gjelder ved avreise fra 
Gardermoen, Værnes eller Flesland. Tilslutningsbillett, andre reisedatoer eller fly fra andre flyplasser kan medføre et tillegg i pris.

Seniordansetur
Bli med på en fellesreise med sol og varme, seniordans, sang og mye mer på Marina Elite. 
Dette er turen for deg som danser seniordans, og vil reise på egen hånd eller sammen med gode 
dansevenner. Her er man altså ikke avhengig av at en større forening reiser sammen på fellestur, 
her vil seniordansere fra alle kanter av landet møtes til felles dans og opplevelser.

Flyavganger:
- Trondheim / Oslo / Bergen  22.01.2020 (2-3 uker) og 29.01.2020 (2 uker)

Pris per person når 2 personer deler leilighet:  2 uker fra kr 15 990,-
     3 uker fra kr 19 990,-
Prisen inkl. fly Oslo - Gran Canaria t/r inkl. 1 kolli, transport flyplass - Marina Elite t/r, overnattinger inkl. halvpensjon, 
heldagsutflukt inkl. lunsj og drikke, dans på hotellet med danseleder, reiselederservice, reisevert Rigmor
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Sonnenland
I Sonnenland bor du rolig og bra, med noen få nærbutikker, frisør, barer og restauranter. 
Rett ovenfor Sonnenland ligger den lille byen El Tablero, her er det et stort shopping- 
senter som inneholder både restauranter og butikker, en fin spasertur. Det går buss hver 
formiddag og med retur på ettermiddagen til stranden i Maspalomas.

Vista Oasis Calle Einstein 6, Sonnenland, Maspalomas

 Sentrum  ca 3 km  Internett  Ja
 Strand  ca 2,7 km  Basseng  Ja
 Resepsjon  Ja  Restaurant/bar  Ja/ja
 Safe  Ja, mot avg  Etasjer  2/nei

Vista Oasis er et avslappende og moderne 
bungalowanlegg i øvre del av Maspalomas. 
Anlegget har gode solforhold og fin utsikt. Det går 
daglig gratis shuttlebuss til Maspalomas stranden.

Leilighetene: 
• 2-roms leiligheter med soverom
• Stue med sovesofa
• Kjøkkenkrok med kokeplater, kjøleskap  
 og vannkoker
• Bad med dusj i badekar
• Balkong eller markterrasse
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Gratis wifi i resepsjon
• Bassengområder
• Minimarked
• Vaskeriautomat
• Gratis buss til stranden daglig

Veildende priseksempler

Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt 
i at 2 eller flere deler leilighet. Priser er basert på tilgjengelig-
het. Andre reiselengder på forespørsel. Inkludert i prisen per 
person er flytransport tur / retur destinasjonen, 1 x innsjekket 
kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 håndbagasje, 
transfer i buss tur/retur flyplass, valgte bosted og bostedskategori 
i angitt periode, reiselederservice, 24 timers vakttelefonservice, 
skatter og avgifter. 

www.solgruppen.no
Vi har over 25 bosteder på Gran Canaria 
tilgjengelig for bestilling på vår nettside.

Puerto Rico
Puerto Rico ligger i en dal som munner ut i en stor sandstrand beskyttet av moloer. Dalsidene er 
bratte, så her bør man være brukbart god til bens for å feriere. 
De fleste hotellene ligger i dalsidene med snarveier via trapper ned til sentrum. 
Et hundretalls forretninger, spisesteder og barer er samlet i det store kjøpesenteret. 
Musikk fra diskotek og barer i senteret kan høres på de fleste hotellene i dalen. 

Castillo de Sol Avda de Gran Canaria 16, Puerto Rico

 Sentrum  ca 200 m  Internett  Ja
 Strand  ca 1 km  Basseng  Ja
 Resepsjon  Ja, beg åpn  Restaurant/bar  Ja/ja
 Safe  Ja, mot avg  Etasjer  8/ja

Castillo de Sol ligger høyt oppe på østsiden. 
Det er ca 200 m til kjøpesenteret i Puerto Rico, 
med butikker, restauranter og barer. Hotellets 
beliggenhet gjør at du som gjest kan nyte en flott 
utsikt fra balkongen eller markterrassen.

Leilighetene: 
• 2-roms leiligheter med soverom
• Kjøkkenkrok med kokeplater, kjøleskap og  
 vannkoker
• Bad med dusj
• Balkong eller markterrasse
• TV med norsk kanal mot avgift
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Bassengområde
• Minimarked i nærheten
• Vaskeri mot avgift
• Mye trapper å gå i område
• Snackbar

Terrazamar & Sunsuite Avda la Palmeras, 35130 Puerto Rico

 Sentrum  ca 100 m  Internett  Ja
 Strand  ca 1,2 km  Basseng  Ja
 Resepsjon  Ja  Restaurant/bar  Ja/ja
 Safe  Ja  Etasjer  5/ja

Terrazamar & Sunsuite er plassert i den mest 
solrike delen av Puerto Rico. Det er a la carte 
restaurant og bassengbar på området.

Leilighetene: 
• 2-roms leiligheter med soverom
• Stue med satelitt TV
• Kjøkkenkrok med kjøleskap
• Bad med dusj
• Balkong
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Restaurant og bar på hotellet
• Bassenganlegg
• Kort avstand til sentrum (100 m)

Veiledende priseksempler

Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i 
at 2 eller flere deler leilighet. Priser er basert på tilgjengelighet tar 
utgangspunkt i utreise og opphold i en gitt prisklasse. 
Andre reiselengder på forespørsel. 
Inkludert i prisen per person er fly Oslo - Gran Canaria t/r, 1 x 
innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 
håndbagasje, transfer i buss t/r flyplass, bosted i angitt periode, 
reiselederservice.

2 uker 4 uker 6 uker 8 uker

fra 15 900,- fra 25 500,- fra 37 500,- fra 49 500,- 

Veiledende priseksempler

Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i 
at 2 eller flere deler leilighet. Priser er basert på tilgjengelighet tar 
utgangspunkt i utreise og opphold i en gitt prisklasse. 
Andre reiselengder på forespørsel. 
Inkludert i prisen per person er fly Oslo - Gran Canaria t/r, 1 x 
innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 
håndbagasje, transfer i buss t/r flyplass, bosted i angitt periode, 
reiselederservice.

4 uker 6 uker 8 uker 10 uker

fra 17 210,- fra 23 790,- fra 30 370,- fra 36 950,- 

4 uker 6 uker 8 uker 10 uker

fra 19 440,- fra 25 810,- fra 32 180,- fra 38 550,- 
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 Bok-Cafe`n  ca 500 m Internett Ja
 Strand  ca 1 km Basseng Ja
 Resepsjon  Nei Restaurant/bar Nei/nei
 Safe  Nei Etasjer 3/ja

Hyggelig leilighetshotell med rolig beliggenhet. 
Anlegget har tre fine bassengområder hvorav 2 er 
oppvarmet om vinteren. Beliggende ved høye fjell og 
har derfor skygge deler av dagen.

Leilighetene: 
• 2-roms leiligheter med soverom
• Stue med spisebord og sofakrok
• Minikjøkken med kjøleskap, fryser, koke  
 plater, mikrobølgeovn og vannkoker
• Stor balkong eller terrasse med solsenger
• Bad med dusj i badekar
• Klimaanlegg

Øvrig: 
• Gratis wifi og ukentlig rengjøring
• 3 restauranter og 2 bassengbarer
• Treningsfasiliteter på området
• Spa på området
• Buss i nærheten

Arguineguin
Vakre og rolige områder for langtidsopphold på Gran Canaria. Arguineguin og Patalavaca har 
mer eller mindre vokst sammen. Den nye promenaden gjør det nå mulig å gå til fots mellom 
de to stedene. I Arguineguin finner du også Sjømannskirken, mange butikker og restauranter. 
Patalavaca har kort veg til små egne strender og 10 min gange til Anfistranden med den kun-
stige oppbygde stranden med hvit sand fra Bahamas.

La Lajilla Ave La Lajilla, Arguineguin

 Sentrum  ca 100 m Internett Ja
 Strand  ca 50 m Basseng Nei
 Resepsjon  Nei Restaurant/bar Nei/nei
 Safe  Nei Etasjer/heis 6/ja

Ligger ved siden av Dorado Beach i sentrum av 
Arguineguin, ikke langt fra den norske sjømanns- 
kirken. Utgang direkte til stranden fra 1.etasje. 
Fin adkomst også for folk med gangbesvær. 

Leilighetene: 
• Studioleiligheter og 3-roms leilighet
• Kombinert sove/oppholdsrom og kjøkken
• Minikjøkken med kjøleskap med frysedel og  
 komfyr med stekeovn
• Innebygd balkong eller markterrasse
• Bad med dusj
• TV med norsk kanal og wifi

Øvrig: 
• Minimarked i samme bygg
• Restaurant i umiddelbar nærhet
• Strand
• Ulik innredning på leilighetene
• Fin beliggenhet for de med gangbesvær
• Noen leiligheter med sjøutsikt og noen  
 med hageutsikt

Veiliedende priseksempler

Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i 
at 2 eller flere deler leilighet. Priser er basert på tilgjengelighet tar 
utgangspunkt i utreise og opphold i en gitt prisklasse. 
Andre reiselengder på forespørsel. 
Inkludert i prisen per person er fly Oslo - Gran Canaria t/r, 1 x 
innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 
håndbagasje, transfer i buss t/r flyplass, bosted i angitt periode, 
reiselederservice.

Puerto Mogan - "Lille Venezia"
Puerto Mogan er en idyllisk og sjarmerende fiskerlandsby på sørvestspissen av Gran Canaria. 
Stedet byr på en rolig og avslappende ferieopplevelse. Byens særpreg er de trange gatene med 
blomster og trær i vakre farger, samt kanalene som renner gjennom byen med bruer som knytter 
gatene sammen. I tillegg er havneområdet kjent for å være flott. 

Cordial Mogan Valle Avda De Los Marreros, 35138 Puerto De Mogan

Veiledende priseksempel på kort- og langtidsferie

Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i at 2 eller flere deler leilighet. 
Priser er basert på tilgjengelighet tar utgangspunkt i utreise og opphold i en gitt prisklasse. Andre reiselengder på forespørsel. 
Inkludert i prisen per person er flytransport tur / retur destinasjonen, 1 x innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager), 
1 håndbagasje, transfer i buss tur/retur flyplass, valgte bosted og bostedskategori i angitt periode, reiselederservice, 
24 timers vakttelefonservice, skatter og avgifter. 

2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 7 uker 8 uker

fra 15 900,- fra 20 600,- fra 25 500,- fra 31 500,- fra 37 500,- fra 43 600,- fra  49 500,- 

4 uker 6 uker 8 uker 10 uker

fra 19 300,- fra 25 600,- fra 31 900,- fra 38 200,- 

Arguineguin Park er et nytt eksklusivt leilighets-
hotell på vestsiden av Arguineguin. Leilighetene 
er romslige, meget godt utstyrt og innredet i 
nordisk stil. Bostedet har flere leilighetskatego-
rier fordelt på flere bygg, alle med balkong eller 
terrasse med solsenger og hagemøbler.

Arguineguin Park  Av. Aly, 55, 35120 Mogán

 Sentrum  ca 400 m Internett Ja
 Strand  ca 200 m Basseng Ja
 Resepsjon  Ja Restaurant/bar Ja/ja
 Safe  Ja Etasjer/heis 3/ja

Veiledende priseksempler

*Introduksjonstilbud gjelder ved bestilling innen 31.07.2019
Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i 
at 2 eller flere deler leilighet. Priser er basert på tilgjengelighet tar 
utgangspunkt i utreise og opphold i en gitt prisklasse. 
Andre reiselengder på forespørsel. 
Inkludert i prisen per person er fly Oslo - Gran Canaria t/r, 1 x 
innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 
håndbagasje, transfer i buss t/r flyplass, bosted i angitt periode, 

2 uker 4 uker 6 uker 8 uker
fra 15 490,-*  fra 24 490,-* fra 33 900,-*  fra 43 300,-*

Nyhet!

Leilighetene: 
• 3 eller 4 roms leiligheter
• Stor stue
• Kjøkken
• Veranda med solsenger eller   
 markterrasse
• Bad med dusj
• TV og Wifi
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Velkommen til Thailand
Vi gjentar vår suksess med langtidsferie til fantastiske Thailand hvor du på vinteren er sikret sol, 
bad og varme. Landet er kjent for sin gjestfrihet, som smilets land og kan friste solhungrige 
nordmenn med deilig klima, shopping, god mat, kulturopplevelser, og en rekke attraksjoner.

Jomtien
Jomtien, utenfor Pattaya har blitt en stor favoritt 
blant nordmenn og ligger bare vel 1,5 timers kjøring 
fra Bangkok. Her er strender, butikker, barer og et 
stort utvalg av restauranter. Det finnes flere norske 
gode restauranter og sjømannskirken er godt 
besøkt. Buddha Hill har mange turløyper og en tur 
langs strandpromenaden når solen går ned er en fin 
avslutning på dagen. “Storbyen” Pattaya er kun 15 
minutter unna.

Våre bosteder
Bostedene våre ligger i et rolig område. New Nordic 
hotellkompleks ligger i gangavstand til Den norske 
sjømannskirken og ca 400 meter fra stranden. 
Hotellkomplekset har flere typer boenheter, flotte 
bassengområder, flere butikker, restauranter og 
barer. Det finnes også frisør og velværesalonger, 
vaskeri, bakeri med norske bakevarer, og butikk hvor 
man får kjøpt noen norske produkter. Solgruppens 
gjester kan bruke alle fasilitetene på de forskjellige 
bygningene i New Nordic komplekset. 
Minibank ligger i hovedgata. Det er trimrom, 
massasjesentre og en bar som viser sport på tv. 
Boenhetene har også norske TV-kanaler og gratis wifi. 

Strand 
På stranden får man leid solsenger med parasoller. 
Her kan man også få massasje og kjøpt mat og drik-
ke. Det går gratis shuttlebuss til stranden mellom de 
forskjellige bostedene for hotellets gjester. 

Flyreisen
Vi bruker vanligvis Norwegians nye dreamliner, 
direkte fra Oslo til Bangkok. Vi får servert to måltider 
med drikke ombord. Om man ønsker premiumklasse 
kommer det et tillegg i pris, spør evt. ved bestilling.

Visum
For opphold i Thailand over 30 dager må man ha 
visum. Det anbefales å være ute i god tid for å ordne 
dette og Solgruppen hjelper deg gjerne, mot et til-
legg. Merk! Om man blir med på en overnattings- ut-
flukt til Myanmar eller Vietnam så får man “nye” 30 
dagers opphold i Thailand når man kommer tilbake! 

Helse/lege
Sykepleier har sykestue på Family Residence. Bang-
kok Hospital i Pattaya har moderne utstyr, norske 
tolker og spesialister innen de fleste områder. 
Apotek i hovedgata.

Reiselederservice
Solgruppens norske reiseledere har kontor på hotellkomplekset. Her får våre gjester hjelp og informasjon. På 
kontoret kan man melde seg på utflukter, aktiviteter, låne bøker og leie hjelpemidler som krykker, gåstol etc.. 
Det arrangeres ulike aktiviteter og utflukter, avhengig av årstid og lokale høytider. I en nødsituasjon kan du 
alltid få tak i oss på vår døgnåpne vakttelefon. Våre reiseledere har flere års erfaring og vil gjøre sitt ytterste 
for at du skal trives og ha det godt.

Sosiale aktiviteter og felles middager
Ukentlig aktivitetsprogram blir delt ut på treffetider og på Solgruppens kontor.
Vi har mange sosiale aktiviteter og vi møtes ofte til felles middager i nærområdet eller drar sammen til 
Jomtien eller Pattaya. Ofte er det også norske artister som opptrer i området og da legger vi inn et besøk 
der. Vi har kaffetreff, quiz, dansekvelder etc. På onsdager er det ikke solsenger og parasoller på strendene 
så da drar vi til en idyllisk strand i Bang Saray hvor vi leier fluktstoler og tilbringer hele dagen. 
På lørdager besøker vi ofte sjømannskirken og spiser risengrynsgrøt og nystekte vafler.

Her kan man velge om man ønsker å bo på 
Hotel Marcus, Family Residence eller på 
nyåpnede Atrium. Solgruppen etablerer et eget 
servicekontor på hotellkomplekset og norsk 
erfaren reiseleder er tilstede under perioden. 
Når man reiser på fellesavgang er det inklud-
ert en velkomstmiddag første kveld samt en 
Solgruppenfest i løpet av oppholdet.

Reisens lengde bestemmer du selv. Vi har al-
ternativer fra 21 til 70 døgn. Vi skal nyte solen, 
stranden, trivelig selskap, god mat og drikke og 
alle fasiliteter på komplekset.

Området byr på et hav av opplevelser for alle 
og enhver. Solgruppen legger opp et variert 
aktivitetsprogram hver uke for våre gjester. Se 
eksempler på aktiviteter på side 34.

Fellesreise til Thailand
Nyt deilig klima, sosialt fellesskap og et rikt aktivitetsprogram sammen med oss på 
felles langtidsferie til solfylte Thailand. Det blir i årets sesong 6 fellesavganger fra Oslo.

Veiledende priseksempler på fellesavganger til Thailand
Priseksemplene er veiledende og tar utgangspunkt i utreise og opphold på de gitte fellesavgangene, 
og flypriser innen en gitt prisklasse. Reiser på andre datoer og andre reiseperioder på forespørsel. 

MERK: Tillegg på kr 800 for fellesavganger med retur 27.02.2020.
Prisene gjelder per person når 2 deler rom. Enkeltromstillegg fra kr 200 per natt. Inkludert i pris er fly t/r med 2 kolli, transfer t/r 
flyplass - bosted, opphold på valgt bosted inkl.frokost, 1 velkomstmiddag og 1 Solgruppensfest aktivitetsprogram reiselederser-
vice. Tilslutningsbillett fra andre flyplasser, premiumklasse eller andre reisedatoer medfører tillegg i prisen. Vi tar forbehold om utsolgte 
reiser og tilbud, trykkfeil og endringer etter katalogen er trykket.

Reiselengde Deluxe Studio (dobbeltrom)
Enkeltromstillegg kr 190,-

Rom med 1 sov
Enkeltromstillegg kr 235,-

Rom med 2 sov
Enkeltromstillegg kr 295,-

21 døgn fra 17 390.- fra 18 790.- fra 20 790.-

28 døgn fra 19 490.- fra 21 390.- fra 23 990.-

35 døgn fra 21 690.- fra 23 890.- fra 27 290.-

42 døgn fra 23 790,- fra 26 490.- fra 30 490.-

49 døgn fra 25 990,- fra 29 190.- fra 33 890.-

56 døgn fra 27 990,- fra 31 690.- fra 36 990.-

63 døgn fra 30 190,- fra 34 290.- fra 39 990.-

70 døgn fra 32 290,- fra 36 890.- fra 42 990.-

Ønsker du en reise i reisen?
Under din felles langtidsferie anbefaler vi at 
du benytter anledningen til å bli med på en 
spennende og opplevelsesrik overnattings-
utflukt til Myanmar, Vietnam eller Rayong.  
Se side 36 og 37.

Avganger fra Oslo Gardermoen
- 08.01.2020
- 15.01.2020
- 22.01.2020
- 29.01.2020*
- 05.02.2020
- 12.02.2020
Merk at ankomst Bangkok er dagen etter 
avgang på utreisen.*Avgang for Festdager
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Rommene: Ulike romtyper: Deluxe studiorom (dobbeltrom) og rom 
med 1 eller 2 separate soverom. Rommene har dobbel eller sepa-
rate senger. Alle rom har god standard og klimaanlegg. På rommet 
finnes kjøleskap med fryser og vannkoker. Ingen kokemuligheter.  
Bad med dusj. Gratis WIFI, TV med norske kanaler. Balkong med 2 
stoler og et bord. Daglig rengjøring og skifte av sengetøy ved behov. 

Øvrig: Marcus 1 har eget svømmebasseng på taket. Det er 24 
timers resepsjon og egen restaurant hvor blant annet frokosten 
serveres. Merk at TV og WIFI signaler til tider kan være noe ustabilt.

Hotel Marcus 1

Rommene: Ulike romtyper: Deluxe studiorom (dobbeltrom) og rom 
med 1 eller 2 separate soverom. Rommene har separate senger. Alle 
rom har god standard og klimaanlegg. Kjøkkenfasiliteter på rommene 
med blant annet 2 kokeplater, kjøleskap med fryser, vannkoker ellers 
enkelt utstyrt.  Bad med dusj. Gratis WIFI, TV med norske kanaler. 
Balkong med 2 stoler og et bord. Daglig rengjøring og skifte av sen-
getøy ved behov.

Øvrig: Gjestene på Marcus 3 benytter resepsjon og frokostrestaurant 
på Marcus 1
Merk at TV og WIFI signaler til tider kan være noe ustabilt.

Hotel Marcus 3

Rommene: Ulike romtyper: Deluxe studiorom (dobbeltrom) og rom 
med 2 separate soverom. Rommene har separate senger. Alle rom 
har god standard og klimaanlegg. Kjøkkenfasiliteter på rommene 
med blant annet 2 kokeplater, kjøleskap med fryser, vannkoker 
ellers enkelt utstyrt.  Bad med dusj. Gratis WIFI, TV med norske 
kanaler. Balkong med 2 stoler og et bord. Daglig rengjøring og skifte 
av sengetøy ved behov.

Øvrig: Marcus 2 har eget svømmebasseng på taket Gjestene på 
Marcus 2 benytter resepsjon og frokostrestaurant på Marcus 1
Merk at TV og WIFI signaler til tider kan være noe ustabilt.

Hotel Marcus 2

Atrium er et nytt hotellbygg i komplekset. Atrium ligger litt utenfor 
de andre hotellene i et rolig område med nærhet til restauranter og 
butikker. 
Rommene: Ulike romtyper: Deluxe studiorom (dobbeltrom) og 
rom med 1 eller 2 separate soverom. Dobbeltseng eller separate 
senger. Alle rom har god standard og klimaanlegg. Kjøkkenfasiliteter 
på rommene med blant annet kokeplater, kjøleskap med fryser, 
vannkoker ellers enkelt utstyrt.  Bad med dusj. Gratis WIFI, TV med 
norske kanaler. Balkong med 2 stoler og et bord. Daglig rengjøring 
og skifte av sengetøy ved behov.

Øvrig: Resepsjon. Gjestene på Atrium benytter resepsjon og frokost-
restaurant på Marcus 1. 6 etasjer og heis. Merk at TV og WIFI signal-
er til tider kan være noe ustabilt. Svømmebasseng på taket. I tillegg 
kan svømmebasseng på bygningen Anita benyttes.

Atrium

Våre bosteder i Jomtien
Jomtien er et rolig sted og du finner det meste du trenger på hotellområdet. 
Alle bostedene på komplekset holder god standard og passer godt for solhungrige 
nordmenn på langtidsferie i gjestfrie Thailand. Man har tilgang til alle fasiliteter på området.

Family består av en mindre gruppe bygninger inne på komplekset 
som omkranser et stort svømmebasseng.
Rommene: Ulike romtyper: Deluxe studiorom (dobbeltrom) og rom 
med 1 eller 2 separate soverom. Rommene har dobbeltseng eller 
separate senger. Alle rom har god standard og klimaanlegg. 
Kjøkkenfasiliteter på rommene med blant annet kokeplater, 
microbølgeovn, kjøleskap med fryser, vannkoker ellers enkelt utstyrt. 
Bad med dusj. Gratis WIFI, TV med norske kanaler. Balkong med 2 
stoler og et bord. Daglig rengjøring og skifte av sengetøy ved behov.

Øvrig: Resepsjon. Frokost serveres i egen frokostrestaurant. 
6 etasjer og heis.

Family Residence

Nov Des Jan Feb Mar

Dagtemp 27 26 27 28 29

Vanntemp 23 23 25 25 25

Tannlege og kjøp av briller 

Det er veldig rimelig å gå til tannlegen i Thailand, de er dyktige og 
flere av våre gjester har spart inn store deler av reisen sin på å få gjort 
dette samtidig som de er på ferie. 

Briller er av meget høy kvalitet og prisene er lave. Våre gjester får gra-
tis innfatning når man kjøper progressive briller. Titaninfatninger er 
utrolig lette og hardføre.
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Nong Noch Garden
Eventyrlig og fargerik botanisk hage. En av de stør-
ste attraksjonene i sør-øst Thailand. Her kan vi ri på 
elefant, bli med på en togtur m.m. Deilig lunsj ved 
en innsjø. Flotte fargerike show. En opplevelse med 
vakre blomster og kulturelle innslag som thai- 
boksing, klassisk thaidans i flotte kostymer, 
tvekamp på elefantrygg m.m. 

Dagsutflukt shopping i Pattaya
Vi besøker shoppingmarkedene Terminal 21, 
Central og Mikes. Central er Asias største 
shoppingsenter med strandbeliggenhet. 
Rett ved siden av finner man det rimelige shop-
ping- sentret Mikes, her er det mye å velge for den 
shoppingglade turist.

Kveldsutflukt til Pattaya
Vi besøker Walking street med alle dens kuriositeter 
og spiser middag på en hyggelig restaurant.

Sriracha Tiger Zoo
Kun 30 minutters kjøring fra Pattaya, besøker vi den 
unike Tiger Zoo som er hjemmet til over 400 Royal 
Bengal Tigre. Vi får se tigershow, krokodilleshow, 
elefantshow og show med griser. Kanskje kan vi 
også få mate små tigerunger...
Smak på spyd med krokodillekjøtt.

Badetur til idylliske Koh Larn
Fra Bali Hai Pier tar vi lokalbåten ut til øya Koh Larn 
og havna Naban Port. Etter en kort taxitur ankom-
mer vi den pittoreske stranden Tien Beach. Her har 
vi hele dagen til disposisjon.

Thepprasit Night Market
Hver fredag, lørdag og søndags kveld er det 
nattmarked med et uendelig utvalg av mat, klær, 
suvenirer osv.

Pattayas flytende marked 
Ble åpnet senhøsten 2008 og er over 100 000 
kvadratmeter i utstrekning, det er også det største 
kunstig oppbygde flytende marked i verden. Mar-
kedet er oppdelt i fire hoveddeler nord, nordøst, 
sentral og den sørlige delen av Thailand. Her er 
håndverk, kunst og matretter fra landsdelene. Mar-
kedet er bygget opp på påler i den store innsjøen. 

Bangkok, kontrastenes by
Her blandes moderne skyskrapere med skranglete 
tuk-tuker, tradisjonelle matmarkeder, lukseriøse 
skatter og billige kopier. Gran Palace er storslått og 
kongelig, Wat Po  den 46 m liggende Buddha. Vi tar 
en båttur på de små klongene i ”østens Venezia”. 
Lunsj og shopping inngår også.

Bang Saray, strandtur og vingårdsbesøk
Vi drar til ei idyllisk strand og nyter krystallklart vann 
før vi spiser deilig skandinavisk lunsj. Vi besøker 
vingården Silverlake Valley hvor vi tar en rundtur og 
ser også på Buddha Mountain et av verdens største 
Buddhabilder 130 m høyt og 70 m bredt.

”Sannhetens tilfluktsted”
Helligdommen er bygd i tre, fylt med skulpturer 
basert på tradisjonelle buddhistiske og hinduistiske 
motiver. Et flimrende luftslott med en dramatisk 
plassering ved havet. Inspirert av gamle khmertem-
pler i Kambodsja. Vi drar også til Pattayas utsikts-
punkt og Buddha Hill.

Eksklusiv utflukt med Katamaran
Vi tilbringer en hel dag på havet. Vi bader
fra båten, besøker idylliske strender og har med 
egen kokk som lager deilig mat til oss. Vi besøker 
også apeøya hvor vi kan mate apene med frukt og 
vann.

Aktiviteter og utflukter i Thailand
Bli kjent med en liten bit av Thailand! Solgruppen tilbyr både dagaktiviteter og overnattings-
utflukter som er tilpasset antall gjester, periode og det som skjer i lokalmiljøet. Her får man 
oppleve Thailands kultur, historie, gastronomi og det blir lagt vekt på livsglede og sosialt samvær. 

Bli med på en to ukers reise til Thailand 
med musikk og dans i solfylte Jomtien!

Vi er så heldig å få med oss Odd Arne Sørensen 
som sammen med en Neil Wilde skal bidra til 
god stemning for oss disse to ukene. 
Odd Arne er trekkspiller og pianist kjent fra bla. 
dansebandet Ingemars og Neil Wilde er en kjent-
Norgesvenn som skaper skikkelig rockestemning 
så det rykker i ”rockefoten.
Her er det mulighet for å kombinere late dager 
ved stranden eller bassenget med dans, allsang og 
god underholdning i trivelige og varme omgivel-
ser. Vi blir godt kjent med artistene.

I tillegg til konsert og poolparty drar vi på en 
utflukt sammen med artistene ut i det blå og 
nyter deilig vær og god musikk sammen.

Innholdet i Festdagerpakken kan også kjøpes 
separat for våre gjester som allerede er på felles 
langtidsferie i Jomtien under disse to ukene.

Pris per person i dobbeltrom  kr 16 990,-
Pris for å reise alene kr 19 790,-

Tilslutningsbillett, andre reisedatoer eller fly 
fra andre flyplasser kan medføre tillegg i pris.
Annen romtype mot tillegg i pris

Avgang
29.01.2020 - 12.02.202

Prisen inkluderer:
- Fly Oslo - Bangkok t/r inkl. 1 kolli
- Transport flyplass - Hotel t/r
- 14 overnattinger inkl. frokost
- Velkomstmiddag
- Solgruppenfest
- Konsert med artistene
- Poolparty og underholdning med artistene
- Heldagsutflukt "Ut i det blå"
- Reiselederservice

  Solgruppens festdager med Odd Arne Sørensen og Neil Wilde

Bestill før 
31.10.2019

få rabatt*

Alle våre gjester
er invitert på 
Solgruppenfest 
i februar 2020!
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En reise i reisen 
spennende overnattingsturer fra Jomtien
Solgruppen tilbyr flere overnattingsturer som du kan bestille og reise på under din langtidsferie. 
Turene starter fra Jomtien og man beholder rommet/leiligheten mens man er på turen.  
Turene bør bestilles på forhånd pga begrenset antall plasser. Se på vår webside for flere bilder og 
informasjon. Det er med norsk reiseleder på alle turene. 

Det er kort flytur fra Bangkok til Myanmars 
gamle hovedstad Yangon. Her møter vi vår 
lokalguide. Det blir sightseeing og lunsj før vi ser 
det største pilgrimsmålet i landet, den gullbe-
lagte Shwedagonpagoden. Byen er preget av 
flotte bygninger fra den britiske kolonitiden og 
rødkledte munker på vei til og fra byens utallige 
templer. Vi tar også båten over elven for å se på
de lokale landsbyene. Dette er som å komme til 
en annen verden. Vi skal også på oppdagelses-
ferd på et av byens mange markeder. Middag 
spiser vi ved innsjøen på kjente Karaweik Buffet 
og overværer et folkloreshow. 
Vi tar fly til Bagan som ligger ved Ayeyarwaddy- 
elven, og tusenvis av tempelruiner ligger spredt 
utover sletten. Et uforgelemmelig syn som vi 
spesielt kan fornemme på toppen av en pagode i 
solnedgangens lys. For ca. 1.000 år siden ble det 
i en periode på 230 år reist tusenvis av templer 
til ære for Buddha. I dag er de gjenstående 2000 
templene et imponerende syn og vitner om 

fortidens umåtelige rikdom. 
Vi bor på en fint hotell ved elven og spiser god 
mat og drikke. Det blir også besøk på lakk-
arbeidsfabrikk, spesielt unik for Bagan. Vi skal 
også lære om Myanmars buddisttradisjoner.
Fra Bagan til Mandalay kjører vi gjennom variert 
natur og små landsbyer. Mandalay er landets 
kulturelle hovedstad og nesten halvparten av 
alle landets munker bor i og omkring byen. Vi 
skal se på flere severdigheter før vi går over
U Bein Broen som regnes som verdens lengste 
trebro. Her skal vi nyte solnedgangen.

Vi skal oppleve Shwenandaw Kyaung tempelet 
med sine fantastiske treutskjæringer, Kuthodaw 
pagoden, ofte referert til som verdens største 
bok. Her er fargerike markeder, historiske tem-
pler og små verksteder. 
Vi tar kveldsflyet fra Mandalay til Bangkok med 
kofferten full av reiseminner. En innholdsrik reise 
med mange opplevelser og inntrykk. 

Rundtur i fascinerende Myanmar
Myanmar, tidligere kjent som Burma er et av Asias vakreste og mest fotogene land. Fantastisk
natur, spennende byer, eksotiske inntrykk, farger, lyder og lukter.  Vi besøker landsbyer der vi 
kommer tett på folket. Kontrastene er store. Som reisemål er Myanmar fremdeles forholdsvis nytt, 

Priser og avgang
25.01.20  -  varighet 5 dager

1 natt i Yangon, 2 netter i Bagan, 1 natt i Mandalay
Pris pr. person når 2 deler kr 10 990 ,-
Enkeltromstillegg kr 1 700,-
Inkl. fly, transport, 4 overnattinger med halvpensjon, 5 lunsjer. 
Utflukter som beskrevet. Solgruppen reiseleder. Lokalguider
*Kr 1000 i rabatt ved bestilling før 31.10.2019

Vi besøker vingården Silverlake Valley hvor vi 
tar en rundtur med “Tomastoget” for å se vakre 
statuer og blomsterdekorasjoner før vi lærer litt 
om vinprodusjonen og smaker fortreffelig vin. 
Vi ser på Buddha Mountain et av verdens største 
Buddhabilder 130 m høyt og 70 m bredt. 
Etterpå kjører vi et kort stykke før vi spiser lunsj 
på jungelrestauranten Classic Forest Restaurant. 
I tillegg til god lokal mat og drikke besøker vi 
også grotten og mater fiskene i en av jungelens 
fiskedammer.
Vi ankommer det flotte strandhotellet Bandara 
On Sea på ettermiddagen her skal vi bo i 2 netter. 
Det blir strandliv, avslappning, god mat og drikke, 
trivelig samvær og nye opplevelser.
Vi spiser middag på hotellet og nyter dets fasi-
liteter. Vi kan rusle på stranden i solnedgangen.
Etter frokost går vi bort til Kims restaurant hvor 
vår speedbåt venter på oss og tar oss med ut til 
Paradisøya i nasjonalparken Thailand National 
Marinepark.

Her kan man snorkle og bade i krystallklart vann. 
Det er som å svømme i et “akvarium”,  med 
masse fargerike fisker og et imponerende rev. 
Ut til øya kan kan man kun komme med båt.  De 
som snorkler kan også glede seg til flotte opplev-
elser. Bl.a å snorkle igjennom en åpen grotte. 
Utpå dagen drar vi tilbake til Kims restaurant for 
deilig lokal mat og drikke.
Etter lunsj har vi tid på egen hånd. Vi kan slappe 
av i solen ved stranden eller ved bassenget eller 
kanskje ta en deilig massasje. 
På kvelden skal vi sitte med tærne i sanden og 
spise  BBQ. Vi skal sende opp lyslykter i mørket 
og overvære et imponerende  lysshow som 
lokale ungdommer utfører. Etter en uforglemmlig 
kveld rusler vi tilbake til hotellet.
Vi nyter en god frokost før vi bader litt og etter 
lunsj så setter vi snuten nordover mot Jomtien. 
Vi har et stopp ved et marked underveis.
Vi ankommer hotellet på ettermiddagen.

3 dagers tur til Rayong og Paradisøya
Rayong ligger et par timer med buss fra Jomtien. Her blir det tid til avslapping på de 
eventyrlige strendene. Krøll tærne i sanden, svøm med akvariefisker og send et ønske 
opp med lyslykta.

Priser og avganger
19.01.20 / 08.02.20 / 08.03.20
Varighet 3 dager

Pris pr. person når 2 deler kr 2 790,-
Enkeltromstillegg kr 650,-

Inkl. transport t/r, 2 overnattinger inkl. halvpensjon 
3 lunsjer. Utflukter som beskrevet. Reiseleder.

Bestill før 
31.10.2019

få rabatt*
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Den største reiseopplevelsen
Med 181 reisedøgn ble 2018 mitt travleste år som reisejournalist noensinne. 
Og det ble et absolutt fantastisk år med eventyrlige møter med mennesker og kulturer i både 
Østen og Ville Vesten. 
Hva var den største reiseopplevelsen? 
Et spørsmål jeg har fått flere ganger ved fjorårets ”vareopptelling”. Jeg kan røpe at det uten 
tvil er den fabelaktige turen med AMERIKABUSSEN som havnet øverst på pallen. Bussreisen 
gikk gjennom 16 stater fra kyst til kyst i USA. Jeg må innrømme at jeg i utgangspunktet var 
litt skeptisk til tanken på å skulle tilbringe nesten tre uker i buss. Men jeg lover; reisen var så 
fylt av varierte og overraskende opplevelser, at jeg sier som min hyggelige bussnabo Gerd 
Torget sa da vi kjørte over The Golden Gate Bridge på vei inn i San Francisco: 

– Jeg kunne gjerne ha reist videre med Amerikabussen i både en og to uker til! All ros til vår 
dyktige reiseleder Nina Holden Bøe og den alltid like blide bussjåføren vår, Tom Jacoby.

-Mai-Britt Elise Sverd, statusoppdatering på Facebook.

Jeg rømmer den kalde vinteren i Norge
Jeg rømmer den kalde vinteren i Norge. Og hva er vel bedre enn å tilbringe tiden i herlige 
Arguineguin på Gran Canaria. Dit reiser jeg med Solgruppen hvor jeg føler meg trygg og får 
god service av de lokale representantene fra Solgruppen.
Jeg har to ganger bodd i en leilighet rett ved havet som heter La Lajilla og dit vil jeg tilbake. 
Har bestilt 6 nye uker til neste vinter og gleder meg allerede til å komme tilbake.

-Randi Singstad

Et lite utdrag skrevet av Tore Strømøy for Frøya.no 

Marit Pettersen trosset familiens advarsler og reiste alene på langtidsferie i Spania. 
Det har hun ikke angret på ett sekund.
Etter en dårlig Frøyasommer lengtet jeg etter sol og varme, forteller den spreke pensjonisten. 

Den første uka var hun deltaker i seniordans hver dag, og de andre deltakerne tok henne til 
seg. Den siste uka har Solgruppen hatt «festuke» og Marit har vært på uflukt, middager, kon-
serter og show og møtt gamle helter som Stein Ingebrigtsen, Dag Spantell og Jenny Jensen.

Jeg har storkost meg fra første dag, sier Marit. Det har vært befriende å ta et pusterom og 
også være litt alene. Det er ingen ting jeg MÅ gjøre og ingen som krever noe av meg.
Marit har siden sitt første opphold i 2015 reist til Albir en til to ganger i året. 
I år fikk hun datteren på besøk.

Les mer om vår langtidsferiekampanje på Albir Playa på side 11.

Reiste alene på langtidsferie

Det er en kort flytur fra Bangkok til Hanoi. Her 
skal vi bo midt i gamlebyen og opplevelsene står 
i kø. Det gjør også shoppingmulighetene.
Vi som elsker mat, kunst, religion og historie blir 
forelsket i byen med en gang. Det blir byvan-
dring og sightseeing. Vi skal bl.a til Litteraturens 
Tempel som ble bygget på 1100-tallet. Så går 
turen til Ngoc Son-templet, som ligger på en liten 
øy i den vakre Hoan Kiem-sjøen. Så blir vi kjørt 
i tradisjonell sykkeltaxi gjennom noen av de 36 
sjarmerende handlegatene som fikk navnene 
sine etter hvilke varer som ble solgt der. Fenglset 
«Hanoi Hilton» var det amerikanske fanger som 
ga navnet under Vietnamkrigen. Sightseeingtur 
avsluttes med et tradisjonell vanndukketeater- 
forestilling. Vi skal lære noen vietnamesiske ord, 
før vi handler på markedet og lærer å lage lokal 
mat. Vi nyter middagen med en fantastisk utsikt 
utover Red River.

På tur ut til båten ser vi rismarker, vannbøfler og 
hverdagslivet langs veien. I Halong City går vi 
ombord i en tradisjonell, behagelig “Djunke”.
Ha Long-bukten er et av Vietnams mest særpre-
gende naturområder. I bukten stikker hundrevis 
av grønnkledte kalksteinsklipper nesten loddrett 
opp av havet. Det er masse aktiviteter man kan 
være med på på båten, men du kan også velge 
å slappe helt av og bare nyte livet og utsikten 
til øyene og de flytende fiskerlandsbyene eller 
kanskje ta en svømmetur i det turkisgrønne 
vannet. Vi skal nyte deilig mat og lære å lage 
grønnsaksdeokorasjoner. Både solnedgang og 
soloppgang er kan nytes fra dekk. Vi skal også ut i 
små båter som tar oss med til fantastiske grotter 
og vi besøker også et en lokal familie som viser 
oss hvordan de lever. Husk å ta med en jakke 
da det er litt kaldere i Vietnam enn i Thailand. 

Vietnam, Hanoi og cruise i Halongbukta
I Vietnams hovedstad opplever vi både småbysjarm og storbypuls, vakre franske hus i kolonistil 
og tusenvis av syklister. Hanoi er bygget langs Den røde elv, og den franske arven møter deg 
overalt, men også vakre templer, pagoder, naturlige sjøer, et virvar av sykler og den berømte en-
søyle-pagoden. Vi skal også besøke en lokal familie som skal lære oss å lage en lokal middag.
Vi kjører gjennom frodige landskap ut til den vakre skjærgården. Vi blir med på et avslappende 
cruisedøgn på vakre Halong Bay, som står på UNESCOs verdensarvliste.

Avgang 28.02.20
Varighet 4 dager

2 netter i Hanoi, 1 natt på cruise
Pris pr. person når 2 deler kr 7 990,-
Enkeltromstillegg kr 1 550,-
Inkl. fly, transport, 3 overnattinger m/halvpensjon, 
4 lunsjer, utflukter som beskrevet, norsk reiseleder, 
lokalguider
*Kr 1000 i rabatt ved bestilling før 31.10.2019

Reiseopplevelser med Solgruppen
Opplevelsesrik fellesreise til Thailand
Vi har reist en del i Østen, men ønsket etterhvert å bli med på en gruppetur med Solgruppen. 
Det har vi ikke angret på og kan trygt anbefale det videre. Om du reiser alene eller sammen 
med andre så ble vi som en storfamilie på tur. Vi ble godt kjent med mange nye mennesker 
og fikk gode venner for alltid. Flere av oss møttes nå på ny tur med Solgruppen i år også og 
da utvidet vi til å være i 8 uker. Vi hadde det helt flott!
Jomtien er et fint området med masse restauranter, puber med god mat og drikke. 
Butikker, markeder og kjøpesenter i Pattaya ble også flittig besøkt. 
Solgruppens dyktige reiseledere stod på for at vi alle skulle ha det bra og arrangerte 
aktiviteter, sosiale sammenkomster og spennende utflukter.  Vi har både vært med på tur til
broen over Kwai, som var en stor opplevelse og Kambodsja som virkelig gjorde inntrykk.
På neste års Thailandstur tenker vi på å være med til Vietnam.
En stor klem til Solgruppens reiseleder Anita som vi håper å møte igjen neste år.

-Jorun Snekkevik og Alf Alfredsen

Bestill før 
31.10.2019

få rabatt*
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Pris per person i dobbeltrom  kr 31 900,-
Pris for å reise alene  kr 41 400,-

Tilslutningsbillett, andre reisedatoer eller fly 
fra andre flyplasser kan medføre endring i pris.

Los Angeles er USAs nest største by, og vi får blant 
annet oppleve de kjente bydelene Hollywood og 
Bevery Hills. Vi skal være i LA i to netter. Neste 
spennende by er Las Vegas, der vi også skal være 
i to netter. Herifra kjører vi en halvdagsutflukt til 
den berømte Hoover-dammen.

Etter disse to spennende byene er det tid for 
fantastiske naturopplevelser! Først nasjonalpark 
er Zion nasjonalpark, med sine mangefargete 
sandsteinsformasjoner. Neste opplevelse er Bryce 
Canyon, en av de mest fascinerende nasjonal-
parker i Utah. Vi gjør en stopp i byen Kanab, som 
er blitt kalt «Little Hoillywood» på grunn av sin 
historie som filmlokasjon. 

Vi skal være to netter i Page i Arizona, og derifra 
kjører vi en dagstur til Antelope Slot Canyon og 
den berømte Monument Valley, kjent fra mange 
filminnspillinger, både wetserfilmer og ikke minst 
storfilmen Forrest Gump.

Den siste nasjonalparken vi besøker er kanskje 
den mest majestetiske, nemlig Grand Canyon. 
Vi skal bo like ved parken og vi har mulighet til 
å oppleve soloppgangen over den majestetiske 
canyonen. På veien tilbake til Los Angeles kjører 
vi langs siste del av den legendariske veien Route 
66, «The Mother Road». 

Vi flyr tilbake fra Los Angeles direkte til Stock-
holm, derifra videre til Oslo og din utreiseflyplass.

Prisen inkluderer:
- Fly Oslo eller Haugesund - Los Angeles t/r
- 11 overnattinger på hotell og frokost
- Velkomstmiddag i Los Angeles
- Lunsjbuffet i Las Vegas
- Busstransport på hele turen inkludert transfer
- Norsk reiseleder med på hele turen
- Skandinaviskspråklig byguide i Los Angeles
- Inngang i alle nasjonalparker og attraksjoner  
  som beskrevet
- Jeep-tur i Monument Valley
- Tips til sjåfør og byguider

Los Angeles, Las Vegas og Nasjonalparker
Velkommen til en fantastisk tur til spennende storbyer og fantastiske nasjonalparker i 
USAs sør-vestre hjørne. På denne turen opplever vi to av USAs mest sagnomsuste byer, 
og majestetisk natur i flere av USAs fantastiske nasjonalparker.

Avganger
24.02 - 06.03.2020,    Oslo/Haugesund
Reiselengde 13 dager

Siden vår første busstur i USA i 2006, har vi kjørt mange turer hvert år og har derfor opp-
arbeidet oss mye erfaring med bussturer i USA. Vår aller første tur, Kyst til kyst, kjører vi 
fortsatt, og er en av våre mest populære turer. Men den er utviklet og forbedret, og vi er 
glade for at vi får svært gode tilbakemeldinger fra de som reiser. Vi har også utviklet flere 
andre turer, slik at vi har flere fine turer i 2019. I år er vi faktisk i den situasjon at flere av 
turene er nesten utsolgt, så dersom du er interessert i å reise på en av våre turer må du 
ta kontakt snarest og høre om det fortsatt er ledige plasser. 

En del kontakter oss på forhånd og er bekymret for en lang busstur. Men det artige er at 
vi aldri får kommentarer i etterkant på at det blir så mye tid i bussen. Det er flere grun-
ner til det:

• Vi stopper relativt ofte. Som hovedregel kjører vi aldri mer enn to timer uten stopp.
• Vi varierer kjørelengden fra dag til dag. En lang kjøredag påfølges ofte av en kortere   
   kjøredag eller en hviledag.
• Vi legger inn en opplevelse eller et høydepunkt hver dag. 

Vi har de senere årene spesialisert oss på utvandrerturer fra et bestemt område i Norge. 
Det gjør vi i år også, men det er selvsagt ingen ting i veien for å bli med på en slik tur, 
selv om man ikke har noen tilknytning til det stedet. 

En spennende tur i 2019 som vi gjerne fremhever, er en tur med Ole O. Moen som reise-
vert. Han er en av Norges fremste USA-eksperter, han er professor emeritus i Nord-Ame-
rikastudier ved Universitetet i Oslo. Mange vil huske ham fra utallige valgsendinger i NRK 
ved amerikanske valg, der han var hyppig brukt som ekspertkommentator. Turen er en 
lesertur for avisa Gudbrandsdølen Dagningen (Moen er bosatt på Lillehammer), men det 
er fullt mulig å melde seg på også fra andre deler av landet. 

Vi får fortsatt spørsmål om hvilke konsekvenser den nye administrasjonen i Washington 
har å si for besøkende i USA. Svaret var absolutt ingen ting! Det er fortsatt visumfritak for 
norske borgere, man trenger bare en innreisetillatelse (ESTA). 

USA er et fantastisk land å feriere i, det har det vært, og det vil det fortsatt være!

Velkommen på tur med
Amerikabussen!

Erling Hansen
Avdelingsleder, Amerikabussen

Amerikabussens bussturer i USA 

Nina

Reiseleder
Amerikabussen

Turer høst 2019

Route 66 
fra Chicago til Los Angeles via 
Grand Canyon og Las Vegas

11. - 26.08.2019

Washington DC, 
Philadelphia og 

New York 
med Ole O. Moen som 

reisevert
06. - 15.09.2019

Kyst til kyst i USA 
fra New York til San Francisco 
via Yellowstone nasjonalpark

11. - 26.08.2019

WWW.AMERIKABUSSEN.NO

For mer informasjon om turene se 
vår nettside eller ring for program.

Positiv omtale om vår Kyst til kyst tur 
i Hjemmet
På Kyst til kystturen vår i 2018 hadde vi gleden av å ha med to 
av landets fremste reisejournalister med oss, Bjørn Tvare og 
May-Britt Elise Sverd.  De ble meget imponert over turen, og 
laget en meget positiv reportasje i Hjemmet i januar 2019. 

Reportasjen var på hele fem sider! Ekstra hyggelig var det at 
May-Britt rangerte vår tur som deres absolutt høydepunkt av 
alle reisene de var på i løpet av reiseåret 2018! Vi har alltid 
visst at vi har gjennomført turer av høy kvalitet og at kundene 
våre er veldig godt fornøyde. Men nå har vi det også
dokumentert i Norges største ukeblad, over fem sider.

Reportasjen kan leses i sin helhet på vår nettside under fanen 
Reiseinspirasjon

Erling

Avdelingsleder 
Amerikabussen

erling@amerikabussen.no

Reiseleder på denne turen er Darlene Kalleland. Hun har vært i reiselivsbransjen 
i mange år, og har ledet mange gruppeturer til USA. Hun er født i New York og 
bodde de første årene av sitt liv der, men kom til Norge som tenåring og har 
vært her siden. Hun er bosatt på Karmøy. Når hun er på tur, hender det ofte at 
hun tar frem trekkspillet og tar en trall!

Forleng oppholdet i Los Angeles!
Vi bor på Crowne Plaza Redondo Beach. 
Ta kontakt for pristibud.
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Sportsevent er en del av Solgruppen. Vi skreddersyr treningsleirer og arran-
gerer sportsreiser på forespørsel for firma, lag og enkeltpersoner på alle nivå 
og i alle aldersgrupper.

Sykkel

- Din lokale leverandør av sportsreiser

Skreddersydde gruppeturer - ditt ønske vår utfordring
Bred erfaring
Vi har gode samarbeidspartnere, og bred erfaring med å arrangere ulike reiser for 
grupper, som for eksempel storbyferier, bussturer, cruise og aktive ferier som golf og 
sykkel. Vi kan sette opp alt fra enkle pakker med fly og hotell til totalpakker med 
måltider, aktiviteter, møtelokaler, utflukter, billetter til arrangementer, ved kor og 
korpsturer kan vi hjelpe til å organisere/sette opp konserter osv.

Reiselederservice
Vi stiller gjerne med en av våre dyktige reiseledere. Reiselederen vil legge alt til rette 
for at gruppen skal ha en bekymringsfri og trygg ferie. Han vil også bistå ved uforut-
sette hendelser, oversette ved språkvansker og hjelpe til med annen organisering.

Prosess
Vi stiller opp på planleggingsmøter for å legge rammene rundt turen. Deretter detalj-
planlegges turen av oss i samarbeid med ledere og iniativpersoner fra gruppen.

Eksempler på turer vi har arrangert
- Busstur langs kysten av Spania for Ørsta og Volda Seniordans.
- Landbruksfaglig tur til USA med Felleskjøpet Rogaland Agder.
- Solferie i Albir for Snekker og Tømmermennenes pensjonistforening
- Tur til Svalbard for veteranklubben NRK
- Lesertur i utvandrernes fotspor til USA for Opdalingen og Namdalsavisa
- Tur til USAs midtvest med Rennebu sangkor
- Forsvarets seniorforbund har i 19 år hatt bussturer nedover i Europa
- Tur til Roma og Toscana med Marine-Harvest

Be om vår katalog for skreddersydde gruppeturer
I denne katalogen finner du eksempler på reiser vi kan skreddersy for grupper, lag og 
foreninger. De fleste av destinasjonene vi nevner i katalogen, er plasser vi er kjent 
med og har erfaring med å tilby til grupper. Det er også mange reiseforslag vi ikke har 
fått plass til i denne katalogen. Kontakt Anita eller Erling, som det er bilde av over, for 
andre reiseforslag, en reiseprat eller andre henvendelser som gjelder grupper.

GolfFotball

Sturla Johansen

Som sportslig leder i CK Victoria 
er Sturla rett mann for å tilrette-
legge gode sykkelreiser for både 
amatører og profesjonelle.

Helge Sannes

Helge er utdannet GolfPro ved 
PGA of Norway, og har tidligere 
jobbet med Golfreiser gjennom 
GolfHelge AS.

Anita Bekken

Solgruppens grunder 
og ansvarlig for grupper.
Kan være med som 
reiseleder.

Erling Hansen

Avdelingsleder på 
Amerikabussen og 
ansvarlig for gruppeturer 
i Amerika. Kan være med 
som reiseleder

erling@amerikabussen.no

anitaelisabeth@solgruppen.no

Alminnelige reisebestemmelser 
Dette er alminnelige reisebestemmelser for 
Solgruppen – basert på Lov om pakkereiser og reisegaran-
ti mv. (pakkereiseloven) av 1.7.2018*.

Bestillingsbetingelser
Bestilling og betaling skjer direkte til Solgruppen AS på 
telefon 73 53 50 12, eller på epost: solgruppen@solgrup-
pen.no. Ved betaling av depositum, anses betingelsene 
som akseptert. Depositum pr. person er satt til kr 4.000 
på reiser til Albir, Altea m.m, kr 6000,- for reiser til Gran 
Canaria, og kr 7000,- for reiser til Thailand og reiser med 
Amerikabussen. Merk: Andre depositumsregler kan gjelde 
for tema og-gruppereiser.

⃰ Merk: Solgruppen AS har avvikende regler iht. Alminnel-
ige vilkår for pakkereiser. Dette fordi vi kun bruker rutefly 
i våre pakkereiser, og flybillettene blir kjøpt umiddelbart 
etter bestilling. Solgruppen AS må følge sine leverandørers 
vilkår og betingelser for avbestillinger/endringer. Solgrup-
pen AS får ikke refundert kjøpte flybilletter, og har i tillegg 
spesielle betalingsbetingelser hos sine hotelleverandører. 
Ved avbestilling av en reise, uansett tidspunkt for avbes-
tilling, vil depositum derfor ikke bli refundert.

Bestillingsbekreftelse og betalingsfrister 
Kontroller at tilsendte bestillingsbekreftelse/faktura 
stemmer overens med din bestilling. Depositum betales 
innen 7 dager etter bestilling. Restbeløpet betales senest 
35 dager før avreise. Skjer bestilling senere enn 35 dager 
før avreise, betales hele reisens beløp umiddelbart. 
Vi ber deg om å kontrollere at billett/reisebevis er utstedt 
på riktig tur/dato og at korrekt avreisestedssted er påført. 
Skulle du være i tvil, ta kontakt med oss. Reisebeviset som 
blir sendt ut 2-3 uker før avreise, gjelder som billett. For 
våre reiser med Amerikabussen vil reiseinfo og detaljert 
dagsprogram sendes ut ca. 1 md før avreise. Husk å ta 
disse med på turen. Billettene er personlige og kan ikke 
overdras. Tillegg for enkeltrom/lugar/ leilighet alene 
under reisen og oppholdet skal påføres fakturaen ved 
bestilling. Utgifter til pass, visum, reiseforsikring o.l. inngår 
ikke i turens pris. 

Pass og visum. 
På reiser utenfor Norden må alle gjester ha gyldig pass og 
kontrollere at det er gyldig under hele reisens varighet. 
Oppbevar passet slik at det er lett tilgjengelig under hele 
reisen. For reiser til USA benyttes elektronisk pass som 
må være gyldig minst 3 md etter hjemkomst. Norske stats-
borgere trenger ikke visum i USA (Andre regler gjelder for 
tidligere straffedømte og utenlandske statsborgere bosatt 
i Norge. Kontakt den amerikanske ambassaden i Oslo for 
nærmere opplysninger.) For reiser til USA kreves i tillegg 
en innreisetillatelse, ESTA. Registrering skjer via internett. 
Påmeldte vil få informasjon om denne registreringen, og 
hjelp til utfylling, mot gebyr. Reisende til Thailand må ha 
pass som er gyldig 6 md ved innreise. For reiser over 30 
dager må det også søkes om visum.

Reiseforsikring / Avbestillingsbeskyttelse / 
Helsetrygdekort /Vaksiner
Vi anbefaler våre gjester å tegne reiseforsikring med 
avbestillingsbeskyttelse for hele reisen. Vi gjør oppmerk-
som på at de fleste forsikringsselskap har begrensninger i 
dekning på reiser lengre enn 42-45 dager. Sjekk dette med 
ditt forsikringsselskap før avreise, og tegn en eventuell til-
leggsforsikring for hele oppholdet. For reiser i Europa bør 
du ta med ditt helsetrygdekort. Dette må legges fram for 
å bevise at du er medlem av den norske folketrygden. Da 
får du behandling på lik linje med landets befolkning. Vær 
oppmerksom på at dette kortet ikke dekker hjemtransport 
og utgifter til medisin. Da må en i tillegg ha reiseforsikring. 
For reiser til Amerika anbefaler vi sterkt en tilstrekkelig 
reiseforsikring som dekker avbestilling, tyveri, sykdom, 
hjemreisetransport m.m. For reiser til Thailand anbefaler 
vi å følge offentlige anbefalinger angående vaksiner.

Avbestilling 
Ved avbestilling mer enn 35 dager før avreise beholder 
arrangøren innbetalt depositum. Ved avbestilling mellom 
35 dager og 21 dager før avreise belastes 50 % av reisens 
pris. Ved avbestilling mindre enn 21 dager før avreise eller 
om den reisende ikke møter ved avgang belastes 100 % av 
reisens pris og hele reisen går tapt. Dersom kundens 

bestilling omfatter 3 eller flere personer, og den avtalte 
pris er knyttet opp mot dette deltaker antallet, vil Solgrup-
pen AS ved partiell avbestilling kun refundere differensen 
mellom avtalte/innbetalte pris og den nye pris som refere-
rer seg til det nye deltakerantallet. 

Endring av reisen / Overdragelse av pakkereise  
Endring av reisen kan gjøres på forespørsel, men det 
vil i de fleste tilfeller medføre endringskostnader på fly, 
bosted og evt annet, samt et endringsgebyr på kr 300,- pr 
person. Ubenyttete billetter refunderes ikke. Gjester som 
avviker fra reisens arrangement må meddele dette til 
Solgruppen AS eller reiseleder på stedet. En reisende kan 
overdra pakkereiseavtalen til en person som oppfyller alle 
vilkårene i avtalen, etter å ha gitt arrangøren et rimelig 
varsel på et varig medium. Et varsel gitt senest syv dager 
før pakkereisen begynner, skal alltid anses som rimelig. 
Den som overdrar pakkereiseavtalen, og den som får 
avtalen overdratt til seg, er begge ansvarlige for eventuelt 
restbeløp og for tilleggsavgifter, gebyrer og andre kostnad-
er som overdragelsen medfører.

Avlysning eller utsettelse av gruppereiser
En reise kan avlyses dersom det ikke melder seg nok 
antall deltakere til reisen. Det samme kan skje dersom 
andre avgjørende grunner oppstår til at reisen ikke kan 
gjennomføres. Påmeldte får da tilbake innbetalt beløp. 
Skriftlig eller muntlig varsel om slik avlysning/endring må 
være kommet frem til kunden senest 20 dager før avreise, 
ved reiser med varighet lengre enn 6 dager, 7 dager ved 
reiser mellom 2 og 6 dager, 2 dager ved reiser mindre enn 
2 dager. Alle kort og langtidsferier gjennomføres uavhen-
gig av antall reisende. 

Programendring
Arrangøren forbeholder seg retten til prisendringer 
som følge av justering av skatter og avgifter, endringer i 
valutakurser, oljepris m.m. og som følger av endringer i 
program. Ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke 
har kontroll over, eller force majeure, streik, forsinkelser 
og/eller andre endringer av planlagt rute under selve 
reisen og oppholdet kan arrangøren foreta de nødvendige 
programendringer, for eksempel omlegging av reiserute, 
bytte av hotell og transportmiddel. Slike tilfeller berettiger 
ikke til refusjon. Vi gjør oppmerksom på at overbooking 
på bestemmelsessted kan skje, arrangøren vil da skaffe 
bosted i samme prisklasse eller bedre. Solgruppen AS 
forbeholder seg retten til å sende hjem reisende på 
et annet tidspunkt uten ekstra omkostninger om det 
skulle bli endringer gjort av flyselskapene. OBS! Endring 
av flytider og flyselskap forekommer. Disse må derfor 
ansees som foreløpige. Foreløpige tider vil også stå på 
reisedokumentet. Solgruppen AS forbeholder seg retten 
til å korrigere flytidene dersom endringer inntreffer på et 
senere tidspunkt, og vil da meddele kunden dette skriftlig 
eller muntlig.

Enkeltrom eller dobbeltrom/leilighet alene
Prisene som annonseres er basert på at 2 personer deler 
et dobbeltrom/leilighet. Skulle den ene reisende avbestille 
reisen, må den andre reisende belastes for enkeltromstil-
legg. Reiser du alene og ikke har noen å dele rom/leilighet 
med, må vi belaste deg for enkeltromstillegg/tillegg for 
leilighet alene. Det er ikke arrangørens plikt å finne noen 
du kan dele med. 
Som gjest hos Solgruppen og på våre bosteder, er du 
hjertelig velkommen til å motta besøk under opphol-
det. Vi gjør oppmerksom på at de besøkende også må 
betale for oppholdet sitt på de fleste bostedene. Kontakt 
resepsjonen på bostedet eller vårt servicepersonell for 
ytterligere informasjon om priser.

Mangler og avvik
Før reisen: Kunden kan heve avtalen før reisen starter 
dersom det er klart at reisen vil ha vesentlige mangler. Det 
samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og dette 
er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer 
enn 10 % ansees alltid som en vesentlig ulempe. Mangler 
under reisen/oppholdet: Reisen er mangelfull når den 
avviker fra det som er skriftlig avtalt og dette ikke skyldes 
kunden eller forhold fra hans side. Arrangøren kan ikke 
lastes for dårlig vær, tyveri, sykdom og sjenerende me-
dreisende. Ønsker (rom/beliggenhet o.l.) som ikke oppfyl-
les, er ingen mangel og gir ikke grunnlag for reklamasjon. 

Våre bosteder ligger generelt sentralt til, byggestøy og 
noe støy fra lokaltrafikk og restauranter/barer i nærheten, 
kan forekomme i turistområder, og må forventes. Avvik 
fra det som er avtalt regnes likevel ikke som mangel 
dersom det er av mindre betydning, eller av det slag som 
kunden må regne med kan inntreffe. Solgruppen er ikke 
ansvarlig for manglende internett eller TV-signaler på et 
bosted. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som 
arrangøren verken hadde, eller burde ha kjennskap til 
eller herredømme over. 

Reklamasjoner
Mener en deltager seg berettiget til å klage, må denne 
straks fremmes ovenfor reiseleder som vil forsøke å 
rette på forholdet. Eventuelle reklamasjoner som ønskes 
behandlet etter hjemkomst må være arrangøren skriftlig i 
hende senest 10 dager etter at reisen er avsluttet. Klager 
som ikke er forelagt reiseleder under selve reisen/opphol-
det kan ikke regne med å bli behandlet. Kommentarer på 
utlevert evalueringsskjema blir ikke registrert som reklam-
asjon. Reklamasjoner blir behandlet med en behandlings-
tid på 2-3 uker etter at den er mottatt.

Ditt ansvar som gjest
Det eneste kravet vi setter til våre reisendes helse er at de 
kan klare seg selv i leiligheten og selv gjøre sine innkjøp, 
samt at man ikke utsetter seg selv eller andre for fare eller 
ulemper. Solgruppen sine reiser forutsetter at de enkelte 
deltagere er i stand til selv å håndtere sin bagasje, og 
forøvrig følge turens innhold og program. Gjester som av 
forskjellige grunner har behov for assistanse i forbindelse 
med gjennomføringen av reisen må selv arrangere dette. 
Ta kontakt med Solgruppen om du trenger rullestolassis-
tanse på flyplassen. Dersom andre melder på en deltager, 
har denne ansvar for at gjesten oppfyller kravene til 
gjennomføring av reisen.

Den reisendes opptreden
Den reisende må ikke opptre slik at det blir til sjenanse 
for og/eller virker truende for de medreisende. I så tilfelle 
kan vedkommende utelukkes fra resten av reisen, samt 
pålegges å betale hjemreise selv uten at han kan kreve 
tilbakebetaling fra arrangøren. Videre plikter den reisende 
å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, 
for eksempel minibar, betalings-tv, telefon og lignende. 
Solgruppen AS er ikke ansvarlig dersom gjesten ikke møter 
opp til avtalt tid. Avtalt tid og sted kommuniseres på 
destinasjonen. 

Spesielle ønsker
Vi kan ikke garantere for at spesielle ønsker som er frem-
met ved bestilling av reisen kan oppfylles. Ønsker noteres, 
men garanters aldri og gir ikke grunnlag for reklamasjoner. 
Vi gjør oppmerksom på at romnummer og beliggenhet 
aldri kan bekreftes i forkant.

Forbehold om endringer i programmet
Vi tar forbehold om trykkfeil i vår markedsføring og 
endringer som kan tilkomme etter materiell er trykket, og 
som da vil bli bekjentgjort. 

Ved å kontakte Solgruppen AS kan du få tilsendt 
”Alminnelige vilkår for pakkereiser og reisegaranti.” i sin 
helhet. 
Solgruppen AS har overfor Reisegarantifondet stilt de 
nødvendige garantier. 
Postadresse: Pb 227 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Solgruppen AS er medlem av Norsk Reiselivsforum. 
Øvre Slottsgate 180, 0157 Oslo
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AVSENDER
Solgruppen AS
Thomas Angellsgt 22
7011 Trondheim

Thomas Angellsgt 22, (inngang fra Jomfrugata) 7011 Trondheim
www.amerikabussen.no  
E-post: post@amerikabussen.no
Telefon 73 53 50 12   Mobil 988 33 720

www.solgruppen.no
E-post: solgruppen@solgruppen.no
Telefon 73 53 50 12

Telefon 73 53 50 12     www.solgruppen.no

Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap


