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Kjære reisevenner
Velkommen til en ny sesong med
Solgruppen.

Vi vil også i år invitere til Solgruppens
festuke i Albir - en uke med dans, musikk,
show, god mat og mye moro. Les mer
Som alltid tilbyr vi kort- og langtidsferie i om festuka på side 20. Ønsker du å spille
Albir og Gran Canaria. Vi fortsetter også
bridge, kan du melde deg på vår årlige
med våre turer til Thailand – smilets land. Bridgetur til Albir, se mer side 17.
Velg selv når du ønsker å reise, hvor lenge
du vil være borte og fra hvilken flyplass du
ønsker å reise. Våre reiser byr på trygghet
og ett tilrettelagt opphold, i tillegg til et
deilig klima i fine omgivelser. Finn ditt
hjem i solen!
Ønsker du en aktiv ferie, kan du i tillegg til
Solgruppens faste aktiviteter og utflukter
for eksempel melde deg på turer med
seniordans. Se mer side 22.

Amerikabussen tilbyr i år flere nye spennende turer, bl.a. Musikkbyer i Sørstatene
med avslapning i Florida, eventuelt kan
du avslutte reisen med en ukes cruise.
Vår populære kyst til kyst tur i USA, med
Yellowstone, Norsk høstfest og tur til
solfylte California.
Kombiner en opplevelsesrik busstur med Midtvesten i Utvandrernes fotspor, en
kort- eller langtidsferie i Albir. Vi flyr til
tur langs Mississippi fra sør til nord i Hans
Madrid og opplever den Iberiske halvøy
Barliens fotspor. Amerikabussens reiser
før vi ender opp i vårt kjære Albir, hvor du finner du fra side 38 og utover for mer
kan bli så lenge du vil. Mer informasjon
informasjon.
om bussturen finner du på side 21.
Bestill tidlig-rabatt kan ikke kombineres
Til høsten har vi en interessant tur til de
med andre rabatter.
historiske ytre Hebridene og deler av
Nord-Skottland. Mer om denne turen kan Velkommen på tur!
du lese på side 44.

Rabatt!

Bestill tidlig.
På utvalgte turer.
Se etter soltilbud.

Våre medarbeidere

Anita
Markedsansvarlig

Bjørn
Daglig leder

Ann-Kristin
Kontorleder

Erling
Amerikabussen

Maiken
Reisekonsulent

Innhold

Berit
Reisekonsulent

Aud
Reisekonsulent

Kjersti
Reisekonsulent

Ann-Kristin
Reisekonsulent

Christian
It og marked

Din trygghet - vårt ansvar
Solgruppen er medlem av Reisegarantifondet. Dette er viktig for deg som gjest, da du alltid kan være trygg på at du er
sikret mot tap dersom Solgruppen går konkurs/ved insolvens. Når du kjøper en pakkereise av oss er den regulert av
Pakkereiseloven. Det er den ikke dersom man kjøper fly og/eller bosted på egen hånd. Som arrangør garanterer vi
• At reisen du har kjøpt, er slik som det er oppgitt i markedsføring og brosjyrer, og som avtalt.
• At du er garantert bosted på destinasjonen i tilfeller hvor bostedet har for eksempel skiftet eiere eller gått konkurs.
• Dersom et flyselskap går konkurs eller hvis flyet blir innstilt, garanterer vi at du snarest mulig kommer deg til
destinasjonen du har bestilt.
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Hvorfor reise på langtidsferie med Solgruppen?
Trygghet
Din trygghet som gjest er vårt ansvar. 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. Vi har norske og/eller norsktalende
reiseledere på destinasjonene og døgnåpen vakttelefon til både reiseledere og lege.

Fellesskap og trivsel

Kort- og langtidsferie
Reis når du vil, vær så lenge du ønsker og velg avreiseflyplass som passer deg. Solgruppens egne, skandinaviske reiseledere møter deg på flyplassen og bringer deg
trygt frem til «ditt nye hjem» i solen! Under ditt opphold arrangerer vi utflukter og
aktiviteter hver uke. Vi vil alltid være tilgjengelige om det skulle dukke opp uforutsette hendelser, og vi har døgnåpen vakttelefon på våre destinasjoner.
Trygghet, trivsel og felleskap er fellesnevnere når man reiser med Solgruppen!
Langtidsferie - det gode liv

Albir, Gran Canaria og Thailand

Du reiser trygt og godt når du reiser med
Solgruppen. De fleste av våre gjester
reiser om høsten og vinteren og reiselengdene varierer fra 1 uke til 20 uker.
Vi arrangerer aktiviteter og utflukter
hver uke. En fellesnevner for våre reiser
er sosialt fellesskap og godt humør. Du
velger selv hvilke aktiviteter du vil være
med på. Reisemålene har mye å oppleve for enhver smak. Det er rimelig å
leve både i Spania og Thailand, så den
norske kronen rekker langt. Velg blant
våre mange bosteder og bestem selv om
du vil bo i leilighet eller på hotell. Våre
skandinaviske reiseledere sørger for at
man sjelden får språkproblemer. Skulle
man få problemer helsemessig under sitt
opphold, så har vi sykepleiere og lege
lett tilgjengelig. Norsk TV og internett er
tilgjengelig på de fleste bosted – så her
er man like oppdatert som om man er i
kalde og snødekte Norge!

Våre faste langtidsferie destinasjoner er
Albir på fastlandet i Spania, på sørsiden
av Gran Canaria og i Thailand. Flere og
flere velger sol og et deilig mildt klima,
fremfor snø, slaps og kulde.
Når du velger å reise med Solgruppen,
kan du lene deg tilbake og nyte livet, så
vil vi ta oss av det praktiske!

Sosialt fellesskap og godt humør er viktig for oss. Vi tilbyr inkluderende og hyggelige aktiviteter på
destinasjonene. Våre reiseledere arrangerer aktiviteter 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 - morsomme og interessante utflukter
Solgruppen 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 enhver
smak. Opplev noe, vær sosial og lær sammen med andre.

Helsebringende effekt
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.

Glem snø, slaps og kulde,
bestill din langtidsferie i dag!
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Albir
trygt og trivelig

Albir har blitt ett veldig populært feriested, også for nordmenn. 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 kunstner- og
fiskerlandsbyen Altea. Promenaden kalles "Paseo de las estrellas" eller "Walk of fame". Her
er det lagt ned stjerner av kjente spanske artister og skuespillere. En av de mest populære
gåturene er ut til det gamle fyret, der man bl.a. kan besøke det lille museet og speide etter
delfiner. I Albir kan man virkelig nyte det gode liv.

Villajoyosa
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Albir er stedet for deg som ønsker rolige
omgivelser, men som likevel vil ha sjøen,
stranden og utfluktsmulighetene tilgjengelig.
Her er god lokal mat og deilig drikke. Området har et godt tilbud for alle og kan bl.a by
på en rekke fornøyelsesparker og golfbaner.
Storbyen Benidorm ligger ca. 6 km unna.
I Albir kommer man seg greit rundt med
gåstol, rullestol, elektrisk scooter etc. Her
er også mange norske innslag: Kirkesenter,
Solgruppens Bok-Café, restauranter, butikker,
fysioterapeuter, tannlege, lege og andre helsetjenester. De fleste av våre bosteder i Albir
har norsk TV og wifi, man kan få kjøpt norske
aviser og ukeblader på Bok-Cafe´n. Bok-Cafe’n
har arrangementer og hjemmelaget norsk
og spansk mat. På sommeren er Albir et flott
sted for barnefamilier, på vinteren er det
trivelig, med voksne turister og fastboende i
fin blanding.

Bilutleie i Albir
Solgruppen formidler bilutleie. Du får levert
bilen på hotellet, på vårt kontor eller på
flyplassen. Trygt og godt. Vi har mange forslag
på steder man kan besøke.

Bli med og finn ditt hjem i solen!

Velkommen!

Solgruppens Servicekontor
Vårt servicekontor ligger sentralt i Albir i
hovedgaten. Her får våre gjester hjelp og
informasjon, man kan melde seg på utflukter, aktiviteter, låne bøker, leie bil og leie
hjelpemidler som elektrisk scooter, gåstol
etc. Solgruppens dyktige reiseledere har faste
treffetider på de ulike bostedene. Det arrangeres ulike aktiviteter og utflukter, avhengig av
årstid og lokale høytider.
Ukentlig aktivitetsprogram blir delt ut på
treffetider og på Solgruppens kontor. 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.
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Den norske Bok-Cafe’n i Albir
Den norske Bok-Cafe’n er møteplassen for nordmenn i området og tilbyr sine gjester en
flott matopplevelse i en trygg og trivelig atmosfære. Med tradisjonelle retter av norske og
spanske råvarer har Bok-Cafe’n blitt et fast holdepunkt for både nordmenn og
skandinaver som bor i området, og også for mange lokale spanske innbyggere.
Velkommen til oss
Vi ligger solrikt til midt i Albirs hovedgate,
Avenida del Albir. Nyt din daglige kaffe med
en nystekt vaffel, spis et godt laksesmørbrød
med et nydelig glass Sangria. Noen mener vi
har Albirs beste fiskegrateng, vi er også kjent
for veldig god Irish Coffee!
Norsk og spansk mat
Frokost, lunsj, lett middag og kaker. God
hjemmelaget mat! Foruten a la carte så
tilbyr vi alltid en god ”dagens rett”. Vi har
også temakvelder, spansk aften med musikk,
cocktailkurs, lag din egen tapas etc. Lørdager
er det hyggelig musikk på terassen!
Se oppslag på Bok Cafe`n eller Solgruppens
aktivitetsprogram. Som Solgruppens gjest har
du et eget fordelskort som du kan bruke.

Her får du også kjøpt norske aviser og
ukeblader, vi har også bøker som du kan låne!
Norsk sport på storskjerm
Vi sender norsk sport direkte på storskjerm
inne på Bok-Cafe`n. Alt fra norsk eliteserie i
fotball til ski og alpint. Følg med på
aktivitetsprogrammet til Solgruppen eller
hør med oss på servicekontoret i Albir for
oversikt over sendingene.
Vi serverer god selvlaget mat og ønsker man
å ta med hjem, kan man bestille til én eller
flere personer Vi arrangerer også private
selskap i våre lokaler.
Solgruppen og Bok-Cafe`n ønsker alle
hjertelig velkommen for en hyggelig
opplevelse.

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Reis når du vil, vær så lenge du
ønsker og velg avreiseflyplass som
passer deg!

Helsetjenester i Albir

Aktiviteter og utflukter i Albir
Solgruppens reiseledere og aktivitører tilbyr faste aktiviteter som f.eks. gå- og vandreturer i nærområdet noen også med tema, bingo, temakvelder, kaffekos, boccia,
minigolf, tapasrunder, felles restaurantbesøk, strikkekafè, levende musikk og quiz.
Viktig for oss er sosialt fellesskap og godt humør. Hver uke kommer nytt
aktivitetsprogram, som varierer fra uke til uke og er tilpasset antall besøkende og det
som skjer i lokalmiljøet. Vi har mange som reiser alene, og det blir lagt vekt på
livsglede og sosialt samvær. Solgruppen arrangerer mange spennende og
interessante utflukter. Under nevnes noen eksempler på slike utflukter:
Alcalalí og Parcent – To idylliske landsbyer i Jalondalen. Utkikkstårn fra 1500-tallet og fascinerende lokale museer.

Helaften på Benidorm Palace
Flott 5-retters middag og drikke, et
forrykende flamenco- og danseshow.

Alicante – Vi besøker borgen Santa Barbara før vi utforsker gamlebyen.

Jalondalen og Calpe– Vi reiser gjennom
vin- distriktet 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 dryppsteinsgrotte med fossiler.
Vi nyter en ypperlig fiskelunsj i havnen i
Calpe ved foten av Calpe klippen.

Bocairent – Fantastisk gamleby og Covetes Dels Moros, en gruppe grotter formet
av 50 rom med hull som vinduer.
Bocopa – Vi får en god innføring i produksjonen av en av Alicantes beste viner.
Lokal vin og mat.
Calpe – Ifac klippen er et kjent landemerke. Kjent er også fiskeauksjonen og
de fantastiske fisk- og skalldyrrestaurantene. Sjarmerende gamleby.
Denia – Vi tar lokaltoget til Denia og
besøker den spennende borgen før vi
spiser i havna.
Finestrat-Villajoyosa – Vi besøker den
vakre fjellandsbyen og den berømte
sjokoladefabrikken Valor i Villajoyosa.
Nyhet: Gandía – Spennende by med fin
historisk bydel. Vi besøker blant annet
Ducal palasset.
Guadalest – Fjellandsbyen av arabisk
opprinnelse fra det 8. århundre.
Landsbyen henger i fjellsiden 595 moh.
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Nyhet: 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!
Nyhet: 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.
Nyhet: Valencia
Vi kjører til den gamle bydelen el Carmen, vi besøker sentralmarkedet, et
bygg i Art Noveau-stil og råvarebørsen
fra 1482 La Lonja. Vi avslutter dagen
med en deilig lunsj i gamlebyen.
Tárbena – Vakre og historiske Tárbena
ligger i fjellkjeden mellom Callosa og
Calpe. Vi skal se Tárbenas flotte kirke og
vil oppleve landsbyens sjarm og med en
utsikt som sent vil glemmes.

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Solgruppens lege / Leie hjelpemidler
Vår lege ved Costa Blanca Klinikken, som
ligger like ved bostedene, har vakttelefon
for Solgruppens gjester hele døgnet. Han
og hans norske legefrue er også meget
omsorgsfull. Du får også leie hjelpemidler som gåstol, rullestol, scooter,
toalettforhøyer, lift etc. hos Solgruppen.

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

Fysikalsk behandling
Med henvisning fra din fastlege kan du
få opptil 24 behandlinger hos Clinica1.
Behandlingen må forhåndsbestilles
hos Solgruppen, helst når man bestiller
turen, men senest 4 uker før avreise.
Administrasjonsgebyr på kr 250 påløper.

Dialyse
Reis på ferie og få dialysebehandling
under oppholdet. Solgruppen kan nå
tilby reiser til Albir, også for pasienter
som trenger dialyse. Vi ønsker at også
dialysepasienter skal kunne reise på
vanlig ferie uten å bekymre seg for noe.

Solgruppen samarbeider med IMED Levante sykehus i Benidorm kun 10 minutter fra Albir. Sykehuset tilbyr et moderne
dialysesenter med 12 dialysestasjoner,
kvalifisert personell som snakker engelsk
samt norsk tolk.

Vi tar vare på deg!

‘Jeg velger IMED for min helse’
Hvorfor velge IMED Hospitales?

Dialyse i Spania

Vi samarbeider med alle skandinaviske forsikringsselskaper.
Vennligst ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål.

Ønsker du å dra på ferie og trenger dialyse?

Vi er godt forberedt på å betjene skandinaviske pasienter: tolketjeneste
og flerspråklig personale, utenlandsk legeteam og sykepleiere.
Vi tilbyr alle medisinsk-kirurgiske spesialiteter. Vi har dessuten
unike spesialiserte enheter, som ICARDIO, Seksjon for behandling av
overvekt og fedme, VITA Seksjon for reproduksjonsmedisin, Avdeling
for ryggproblemer.

Velg når du vil reise og hvor lenge og la oss
Solgruppen tillsammens med IMED Sykehus ta vare
på deg uten at du behøver
å legge ut for behandlingen.
Vår moderne dialysesenter
med vakker utsikt og bare
10 minutter fra Albir og
med alle internasjonale
godkjenninger.

www.imedtreatmentsabroad.com
Carolina Jönsson | Skandinavisk Pasientkoordinator | +34 620 179 649 | ecdelgado@imedhospitales.com

VI BETJENER PASIENTER LANGS HELE COSTA BLANCA
IMED Levante Sjukhus
Tel. 966 87 87 87
C/ Ramón y Cajal, 7.
Rincón de Loix
03503 BENIDORM

IMED Teulada Poliklinik

Tel. 965 74 15 31
Ctra. Teulada-Moraira, nº2.
Camino del Calvario.
03725 TEULADA

IMED Elche Sjukhus

Tel. 966 91 51 51
C/ Max Planck, 3.
Elche Parque Empresarial
03203 Torrellano - ELCHE

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

IMED Torrevieja Poliklinik

Tel. 966 81 74 05
Centro Comercial Ozone
Avda. Rosa Mazón Valero, s/n
03184 TORREVIEJA
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Priseksempler for kort- og langtidsferie Albir

Langtidsferie
rabatt!

Her viser vi ett utvalg av priseksempler på kort- og langtidsferie til Albir.
Vi skreddersyr de aller fleste av våre kort –og langtidsreiser etter våre gjester sine 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. Priseksemplene er veiledende og tar utgangspunkt i utreise og opphold i den gitte reiseperioden, og flypriser innen en
gitt prisklasse. Reiser til andre bosteder og andre reiseperioder på forespørsel. Kontakt oss for tilbud.

Våre bosteder i Albir
Våre bosteder ligger alle sentralt til i Albir. Matbutikker, offentlig transport, legesenter, apotek, minibanker, butikker,
restauranter og barer, Solgruppens servicekontor og den norske Bok-Kafe´n er alle i nærheten.

Hver 4. uke gratis* Enkeltromstillegg fra 225,-/160 ,-

Enkeltromstillegg 195,-

Reiseperiode

Albir er generelt ett rolig sted, men noe støy kan forekomme fra lokal trafikk, restauranter og barer på kveldstid.
Gjennom våre soler gir vi deg en indikasjon på vår subjektive mening om bostedets standard. Leilighetshotellene har stort sett 1
soverom, noen få har 2 og/eller 3 soverom. Leilighetene er enkelt utstyrt og enkelt møblert, og kan ha noe begrenset belysning
og skapplass. Alle har kjøkkenkrok med nødvendig utstyr, samt bad med dusj eller badekar.
Hotel Kaktus har dobbeltrom med bad, samt noen studioleiligheter med mulighet for enkel matlaging. Albir Playa Hotel & Spa
har dobbeltrom med bad. Rengjøring skjer ukentlig, oftere på noen bosteder. Strøm og vann er svært kostbart i Spania.
For å unngå høye kostnader råder vi alle til måtehold.

sep - okt

nov - mai

sep - nov / jan - mar

nov- jan / apr - mai

2 uker fra

8 750,-

8 350,-

9 850,-

9 590,-

9 290,-

8 890,-

4 uker fra

12 550,-

11 850,-

14 790,-

11 990,-

13 690,-

12 790,-

6 uker fra

16 450,-

15 350,-

19 790,-

16 790,-

15 925,-

14 790,-

8 uker fra

19 990,-

18 850,-

25 490

18 990,-

20 290,-

18 865,-

Reiseperiode

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.

Som gjest hos Solgruppen og på våre bosteder er du
hjertelig velkommen til å motta besøk under oppholdet.
Vi gjør oppmerksom på at de besøkende også må betale for
oppholdet sitt på de fleste bostedene. Kontakt resepsjonen

Las Terrazas del Albir

Las Terrazas del Albir

(pris for studioleilighet) Enkeltromstillegg 200,-

(pris for 2-roms leilighet) Enkeltromstillegg 240,-

sep - okt / jan - mar

nov - jan / apr - mai

sep - okt

nov- jan / apr - mai

sep -okt / jan - mar

nov - jan / apr - mai

2 uker fra

9 250,-

8 950,-

9 150,-

8 650,-

9 490,-

8 750,-

4 uker fra

13 790,-

12 990,-

13 550,-

12 450,-

13 990,-

12 550,-

6 uker fra

18 290,-

16 990,-

17 850,-

16 190,-

18 690,-

16 450,-

8 uker fra

21 990,-

20 950,-

21 990,-

19 990,-

22 990,-

20 250,-

Albir Playa Hotel &SPA⁴

Costa Verde
Primavera
Albir Plaza
Costa Blanca klinikken
Markedsplass (Søndager)

Se alle våre bosteder på
www.solgruppen.no
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525 meter opp i Carrer Estrella Polar

sep - okt

nov - apr

okt / apr-mai

nov - des / jan - mar

sep - okt / mai

nov / jan - apr

2 uker fra

13 250,-

12 550,-

13 590,-

12 590,-

12 250,-

11 390,-

4 uker fra

17 550,-

16 450,-

21 990,-

20 290,-

19 550,-

17 990,-

6 uker fra

25 950,-

24 150,-

26 690,-

24 150,-

25 990,-

24 550,-

8 uker fra

29 990,-

27 950,-

34 990,-

31 790,-

33 690,-

30 950,-

Florida / Primavera

Albir Parc / Albir Plaza / Albir Azul

Los Alamos 2

Enkeltromstillegg 225,-

Enkeltromstillegg 225,- / 250,-

Enkeltromstillegg 260,-

sep - okt / jan - mar

nov - des / apr - mai

sep - okt / jan - mar

nov - des / apr - mai

sep - nov / jan - mar

nov - jan / apr

2 uker fra

9 850,-

7 490,-

9 990,-

7 490,-

10 590,-

9 750,-

4 uker fra

14 850,-

10 990,-

15 100,-

10 990,-

16 290,-

14 690,-

6 uker fra

19 790,-

14 590,-

20 190,-

14 590,-

21 990,-

19 550,-

8 uker fra

24 490,-

17 990,-

24 990,-

17 990,-

27 750,-

24 450,-
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Hotel Kaktus
(studioleilighet inkl 1 valgfritt måltid)
Enkeltromstillegg 210,-

Alle priser er oppgitt p.p. når 2 personer deler bosted. Dersom 1 person reiser alene, vil det komme tillegg i pris. Se under hvert respektive
bosted i prislisten for enkeltromstillegg per døgn. Gunstige priser i enkelte reiseperioder. De ulike kampanjetilbud og rabatter kombineres ikke.
Pris inkl: flytransport t/r, 1 kolli innsjekket bagasje p.p. (2 kolli på reiser over 8 uker), transfer t/r flyplass i Spania, opphold på valgt bosted,
reiselederservice i Albir, 24 t vakttelefon, aktivitets- og utfluktsprogram.
Ved bestilling er påmelding bindende. Se for øvrig våre Alminnelige Reisebestemmelser på side 46. Depositum (3 000 for reiser opp til 14 dager,
4 000 for 15 dager og mer) betales 7 dager etter bestilling. Restbeløp betales senest 35 dager før avreise.
Gyldig reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse er anbefalt.
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Hotel Kaktus⁵
(pris dobbeltrom inkl. ½ pensjon) Rabatt
Hver 6. uke gratis. Enkeltromstillegg 230,-
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Albir Azul
Los Alamos II
Hotel Kaktus
Mundaka
Vidalbir
Florida

ethoven

7.
8.
9.
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12.

Calle L.V. Be

Solgruppens kontor
Den norske Bok-Cafe'n
Albir Parc
Albir Garden
Albir Playa Hotel & Spa
Las Terrazas del Albir

(pris dobbeltrom inkl. ½ pensjon) Rabatt
Hver 4. uke gratis Enkeltromstillegg 265,-

´E
ur
op
a

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hver 5. uke gratis* Enkeltromstillegg 195,-

nov - jan / apr - mai

Vidalbir³

på bostedet eller vårt servicepersonell for ytterligere
informasjon om priser.

Costa Verde²

sep- okt / jan - mar

Hver 9. uke gratis* Enkeltromstillegg 225,-Rabatt

Rom / leilighetsønsker mottas og videreformidles, men
vi kan aldri garantere dette og det gir ingen grunn til
refusjon / klage.

Rabatt

Rabatt

Albir Garden¹

Mundaka

¹Albir Garden –HVER 4. UKE GRATIS fra 01.11.17- 31.05.18. ²Costa Verde – HVER 5 UKE GRATIS. Leilighet på bakkeplan m/ privat hage og grill
mot tillegg kr 65 p.p. per døgn. ³Vidablir – HVER 9. UKE GRATIS. ⁴Albir Playa Hotel&SPA - HVER 4. UKE GRATIS. Inkl. ½ pensjon. MERK 25.12.17
kun frokost og middag inkl, 31.12.17 kun frokost og lunsj inkl. Spesialpriser på opphold over 56 dager – Se side 13, kontakt oss for tilbud. ⁵Hotel
Kaktus. HVER 6. UKE GRATIS på opphold i dbl rom inkl ½ pensjon. Vin og vann inkl. til middag. Døgnpris for rom med frokost er kr 55,- lavere
p.p. per døgn.
Vi tar forbehold om utsolgte reiser og tilbud, trykkfeil og endringer som tilkommer etter at katalogen er trykt.
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Albir Garden Camino Viejo de Altea, 03581 Alfaz Del Pi

+

Leilighetene: 2-roms leiligheter i hovedbygg og flere lavblokker. Enkel
standard. Soverom, stue med sovesofa, kjøkkenkrok med kokeplater,
kjøleskap, vannkoker. Bad med dusj eller badekar. Balkong. TV med
norsk kanal. Klimaanlegg.
Øvrig: Innendørs oppvarmet basseng på vinteren.
Rabatt!
Basseng med solsenger og sittegrupper. Flere
Hver
4. uke
matbutikker, apotek, restauranter og barer like
GRATIS*
ved. Gratis wifi i fellesområder, mot avgift i rom.
Taxi- og bussholdeplass utenfor hovedbygget. Vaskemaskin og trimrom i kjelleren. Minibank.
Heis kun i hovedbygg. *Gjelder i perioden 01.11.17 - 31.05.18
Bok-Cafe`n
Strand
Resepsjon
Safe

ca 750 m
ca 1 km
Ja
Ja, mot avgift

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer

Ja
Ja
Ja/ja
3

Albir Playa Hotel & Spa Camino Viejo de Altea , Alfaz Del Pi
Rommene: Hotellet har rom med god standard. Minikjøleskap på
alle rom. Klimaanlegg. TV med norsk kanal. 1 gratis inngang til spa
avdelingen hver uke under oppholdet.
Øvrig: Nært vårt servicekontor og Den Norske
Bok-Cafe’n. Frokost, ½-pensjon eller helpensjon
tilbys. Tilpasset handicaprom på forespørsel.
Rabatt!
Hyggelig bassengområde med solsenger og en
Hver 4. uke
liten bar. Senses Spa tilbyr behandling på
GRATIS*
bestilling. Gratis wifi. Safe kan leies.
*Spesielle vilkår gjelder.
Bok-Cafe`n
Strand
Resepsjon
Safe

ca 450 m
ca 700 m
Ja
Ja, mot avgift

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
Ja/ja
5/ja

Heis kun hovedbygg

Spesialtilbud på langtidsferie Albir Playa Hotel & Spa

8 uker fra kun kr 23 590,- 10 uker fra kun kr 28 290,- 12 uker fra kun kr 32 950,Prisen inkluderer fly og transfer, halvpensjon, vask av rom 2 ganger i uken, skifte av håndklær.
Ankomstdato må være mellom 28.10.17 – 20.01.18. Enkeltromstillegg fra kr 85 pr. døgn.
Gå til dekket bord hver dag sammen med andre! Spesielle vilkår gjelder.
-Jeg storkoste meg fra første dag, sier Marit

Hotel Kaktus Paseo de las Estrellas 11, 03581 Alfaz Del Pi
Rommene: Minikjøleskap åpnes mot depositum og vannkoker.
TV med norsk kanal. Klima-anlegg. Balkong med delvis havutsikt fra
alle rom. Dobbeltseng og hjørne- sofa. Bad med badekar. ½ pensjon
inkludert.
Studioleiligheter: Rom med liten kjøkkenkrok, kjøleskap, kokeplater og
vannkoker. Dobbeltseng og hjørnesofa. Bad med badekar/dusj.
TV med norsk kanal. Balkong, utsikt mot fjellene.
Ett måltid inkludert.
Øvrig: Tilpassede handicaprom på forespørsel.
Rabatt!
Uteområde med solsenger. Solterrasse med solHver 6. uke
oppvarmet basseng. Gratis wifi i resepsjon, mot
GRATIS*
avgift i rom. Bar med musikk og dans flere ganger i uka.*Gjelder dobbeltrom med halvpensjon.
Bok-Cafe`n
Strand
Resepsjon
Safe

12

ca 1 km
ca 50 m
Ja
Ja, mot avgift
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Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
Ja/ja
6/ja

Albir Azul c/Narciso Yepes nr. 2, edif. Albir Azul, 03581 Alfaz Del Pi
Leilighetene: Leiligheter med 2 soverom og 2 bad, stue, kjøkken med
kokeplater, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, vannkoker og kaffetrakter.
Eget vaskerom med vaskemaskin, strykebrett og strykejern. Balkong til
hver leilighet. Morgen- eller ettermiddagssol. TV med norske kanaler.
Øvrig: Ligger like ved det «tørre elveleiet» og en driving range (for golfspill). Norsk sengetøy. Klimaanlegg. Rengjøring hver uke, sengetøyskift
hver 14. dag. Matbutikk i nærheten. Restaurant i 1. etg kan gi noe støy.
Gratis wifi. Basseng kan ikke brukes om vinteren.
Redusert pris om 3 eller 4 personer bor sammen.
Bok-Cafe`n
Strand
Resepsjon
Safe

ca 700 m
ca 150 m
Nei
Ja

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
I nærheten
4/ja
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Costa Verde Av. San Pere 9, Alfaz Del Pi

Los Alamos II Edf. Los Alamos II, 23, Alfaz Del Pi
Leilighetene: 2-roms leilighet med stue / spisestue med sovesofa,
soverom med dobbeltseng eller 2 enkeltsenger, TV med norsk
kanal, klimaanlegg, fullt utstyrt tekjøkken med komfyr, stekeovn,
mikrobølgeovn, kjøleskap og kaffetrakter. TV
med norske kanaler og gratis wifi. Bad med
dusj. Balkong eller terrasse. Vaskemaskin.
Rabatt!
Tillegg for leil på bakkeplan m/ hage og grill.
Hver
5. uke
Øvrig: Beliggende i rolig strøk i Albir. AnlegGRATIS*
get har tre 3-etasjes bygninger med totalt 17
leiligheter. Komplekset ligger sentralt, nære
matbutikker og restauranter. Bussholdeplass
foran komplekset. Ukentlig rengjøring. Vaktmester på stedet. Resepsjon med begrenset åpning.
Bok-Cafe`n
Strand
Resepsjon
Safe

ca 850 m
ca 1,2 km
Ja, begr. åpn
Nei

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja, gratis
Ja
Nei/nei
3/nei

Vidalbir Plaza Venus 7, Alfaz Del Pi
Leilighetene: 2-roms leiligheter med separat soverom, stue og
kjøkken med kjøleskap med fryseboks, kokeplater og stekeovn.
Bad med badekar. Balkong med sol på morgenen. Klimaanlegg.
TV med norsk kanal. Telefon. Vannkoker.
Øvrig: Hotellet ligger like ved hovedgata i Albir og ikke langt fra
Den Norske Bok-Cafe’n. Solrik terrasse.
Det ligger en stor matbutikk like i nærheten. Det er vaskemaskin
i kjelleren. Gratis wifi tilgjengelig i fellesområdene.

Leilighetene: 2-roms leiligheter. Separat soverom med dobbeltseng med norsk sengetøy. Stue og kjøkken. Bad med dusj.
Koselig balkong med delvis havutsikt. Vaskemaskin og oppvaskmaskin. Klimaanlegg. TV med flere norske kanaler.
Øvrig: Leilighetene er private og utstyr kan variere noe.
Anlegget er sentralt beliggende
nær strandpromenaden.
Bok-Cafe`n ca 700 m
Det er hageanlegg med
Strand
ca 100 m
basseng. Matbutikk i nærheten.
Internett Ja
Gratis wifi i leilighetene.
Basseng
Ja
Ingen resespsjon

Albir Parc Calle Manuel de Falla 4, 03581 Alfaz del Pi
Leilighetene: 2 soverom og 2 bad, 1 med badekar.
Kjøkken med kokeplater. Kjøleskap med fryser,
kaffetrakter og vannkoker. TV med norske kanaler.
Klimaanlegg. Vaskemaskin. Øvrig: Privat leilighet
sentralt i Albir. Nært butikker, restauranter og
Bok-Cafe`n. Fint bassengområde. Gratis wifi.
Ingen resepsjon.

Bok-Cafe`n
Strand
Internett
Basseng

ca 100 m
ca 600 m
Ja
Ja

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

Leilighetene: 3 blokker med 20 leiligheter.
Soverom, minikjøkken, kokeplater, mikrobølgeovn
og kaffetrakter. TV med norsk kanal. Vaskemaskin
på fellesområdet. Øvrig: Hotellet ligger i fjellsiden
i Albir. En del bakker fra stranden og sentrum.
Basseng og hage. Gratis wifi på fellesområdet.
Ingen resepsjon.

Bok-Cafe`n
Strand
Internett
Basseng

ca 1,1 km
ca 1,3 km
Ja
Ja

Bok-Cafe`n
Strand
Internett
Basseng

500 m
ca 1 km
Ja
Ja

Bok-Cafe`n
Strand
Internett
Basseng

ca 100 m
500 m
Ja
Ja

Bok-Cafe`n
Strand
Internett
Basseng

ca 100 m
600 m
Ja
Ja

Florida Calle San Miquel 1, Bloque D, planta 1 - 66D, 03581 Alfaz del pi
Bok-Cafe`n
Strand
Resepsjon
Safe

ca 600 m
ca 350 m
Ja, begr. åpn
Nei

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
Nei/nei
3/ja

Las Terrazas del Albir Camino Viejo de Altea, Alfaz Del Pi
Leilighetene: 2-roms leiligheter og 1-roms studioleiligheter.
Stue og kjøkken med kjøleskap med fryseboks, kokeplater og
mikrobølgeovn. Studioleilighetene har bad med dusj.
Klimaanlegg og balkong. TV med norsk kanal. Telefon.
Øvrig: Et koselig hotell som ligger sentralt i forhold til sentrum
og stranden. Studioleilighetene egner seg godt for enslig
reisende. Enkel snackbar på anlegget. Gratis wifi.
Tilgang til felles vaskemaskin. Safe kan leies.

Bok-Cafe`n
Strand
Resepsjon
Safe
14

ca 350 m
ca 600 m
Ja
Ja
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Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
Nei/nei
5/ja

Leilighet: 1 soverom med dobbeltseng, stue med
spiserom, godt utstyrt kjøkken, flatskjerm TV, terasse med utemøbler, bad med dusj i badekar
Øvrig: Moderne leilighet med en koselig hage og
uteområde. Florida ligger veldig sentralt til rett bak
Mercadona supermarked, nær hovedgaten og Solgruppens servicekontor. Bussholdeplass like ved.

Albir Plaza Avd. Del Albir 80, 03581 Alfaz del Pi

Leilighet: over 2 plan med soverom. 1. plan: stue
og kjøkken med oppvaskmaskin, mikrobølgeovn,
kaffetrakter, komfyr med stekeovn, vaskemaskin og
kjøleskap. Separat toalett. 2. plan: 2 soverom, bad
med badekar. Balkong, norsk-TV, wifi og aircondition.
Øvrig: Bygget ligger sentralt ved hovedgaten i Albir.
Heis og basseng, ingen resepsjon.

Prima Vera Manuel de Falla 1, 03581 Alfaz del Pi

Leilighet: med 2 soverom, stue og kjøkken med
oppvaskmaskin, mikroovn, komfyr med stekeovn,
vaskemaskin og kjøleskap med fryseboks, kaffetrakter og brødrister. 2 soverom, bad med badekar, 2 balkonger. Norsk TV-kanal og wifi. Aircondition. Øvrig:
Ligger sentralt, nært Bok-Cafe`n. Ingen resepsjon.
www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Altea

Rabatt!
Hver 4. uke
GRATIS*

Middelhavets perle

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. ‘’Nybyen’’ strekker seg ned mot sjøen og har en flott kystlinje
med ca. 6 km strand. Altea - Middelhavets perle - er kjent for sitt gode klima og sitt spesielle
lys, og har opp igjennom årene tiltrukket seg mange kunstnere og senere mange turister.

Fellesreiser til vakre Altea

Vi inviterer til fellesreiser til Altea, og til Hotel Cap Negret. Reis fra de fleste norske byer.
Velg mellom 2 og 4 ukers opphold med halvpensjon og utflukter inkludert. Fellesskap, trivsel,
gode opplevelser, deilig middager med og vin og vann. Vi har 24 t vakt.tlf og reiselederservice trygt og godt. Det gode liv - her får man virkelig ladet batteriene.

Pris og avreiseplasser
19.09.17
2 uker kr 12 990,14.10.17
2 uker kr 10 850,10.02.18
2 uker kr 9 850,10.03.18
2 uker kr 9 990,14.04.18
2 uker kr 10 650,Priser gjelder per person i dobbeltrom
Enkeltromstillegg kr 230,- p.p.

4 uker kr 16 690,4 uker kr 14 290,4 uker kr 13 290,4 uker kr 13 590.4 uker kr 13 990.-

Prisen inkluderer:
• Fly t/r Alicante
• Transfer flyplass - hotellet
• Overnattinger inkl. halvpensjon
• 1 utflukt til Albir inkl. lunsj
• 1 vintur inkl. lunsj
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

Hotel Cap Negret Paseo de las Estrellas 11, 03581 Alfaz Del Pi
Rommene: Nyoppussede flotte rom med TV m/ norske kanaler og
vannkoker. Flott bad med romslig dusj. Alle rom med delvis havutsikt
fra balkong. Klimaanlegg og safe. Wifi.
Øvrig: Hotellet ligger vakkert til nede på stranden i utkanten av Altea.
Hotellet har en stor buffet-restaurant for frokost/lunsj/middag.
Det finnes også en kafeteria med enkle retter og en poolbar ved
bassenget. Her er det flere plasser for å slappe av og nyte dagene i
biblioteket på Patio Riu Algar eller på Barbeque Terrace, med utsikt
over havet. Merk: Hotellet er stengt fra 11.11.2017 - 10.02.2018
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe
16

På hotellet
ca 700 m
Ja
Ja, mot avg.

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
Ja/ja
6/ja

Tema- og fellesreiser i Albir

Bridgetur til Albir - 12.10.2017
Solgruppen har for 5 år på rad lagt opp til en koselig “sydentur” med bridgeturnering.
Vi skal bo på Albir Playa Spa & Hotel, se bostedsbeskrivelse på side 13.
Ikke vær redd for å reise alene, her er vi som en “storfamilie” på tur.
Solgruppens reiseledere og aktivitører i Albir tilbyr faste aktiviteter som f.eks: gå og
vandreturer, bingo, boccia, temakvelder, felles- lunsj og middager. De arrangerer også
mange spennende og interessante utflukter i nærområdet.

Bridgeprogram:
Temadager hver dag fra kl 0945 - 1000. 15 spills fasit hver dag fra kl 1000 - 1200. 5 runder på 3
spill. Pris for formiddagen er 5 euro pr spiller med temadagen.
Premiering for fasitbridgen er vin til vinnerne.
Temadager er at vi tar for oss ett tema hver dag og dette kan være forskjellige systemer, bruk
av bridgemater, litt om hvordan turneringsleder jobber og temaer som har med bridge og
gjøre generelt.
24 spill Monrad hver dag fra kl 1600 til 1915. 8 runder på 3 spill.
Blir spilt i flere puljer (A, B og C om nødvendig)
Pengepremier i hver gruppe etter hver kveld. Sammenlagtpremiering i hver gruppe. (Må spille
minimum 60% av kveldene for å komme med i sammenlagtpremieringen)
2 spurtpremier hver kveld. Pris for kveldsturneringen er 10 euro pr spiller.
Siste dag ingen spilling men en gjennomgang av temadagene.
Det vil bli krets og klubbpoeng. MAKKERGARANTI.
Turneringsledere: Svein Jarle Ludvigsen og Kjell Ove Helmersen

Pris og avreiseplasser

Pris p.p når 2 deler dobbeltrom: Kr 11 990,-*
Enkeltromstillegg kr 250 per natt
Avreiseflyplasser:
• Stavanger - onsdag
11.10.2017
• Tromsø (via Oslo)
12.10.2017
• Gardermoen - torsdag 12.10.2017
• Trondheim - torsdag
12.10.2017
• Bergen - torsdag
12.10.2017
• Torp - torsdag
12.10.2017

(Pris for 1 uke på forespørsel.)
Prisen inkluderer:
• Fly t/r Norge - Alicante
• Transfer t/r flyplass og bosted
• 14 netter på Albir Playa inkl. halvpensjon
• 1 heldagsutflukt “ut-i-det-blå” inkl. lunsj
• Aktivitet- og utfluktsprogram.
• Reiselederservice
• 1 inngang til spa per uke

*Pris gjelder for to ukers opphold med avreise fra en av de oppsatte avreiseflyplassene
(pristillegg for reise fra Tromsø). Du kan reise fra andre flyplasser på forespørsel.
BRIDGEKLUBBER: Ønsker din bridgeklubb en egen tur, så skreddersyr vi den slik at den
passer klubben med tid, sted og innhold.
www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Jule- og nyttårsturer
Glem julestria, snø og kulde og bli med på vår tradisjonsrike juletur til Albir.
Reis alene eller sammen med andre. Her samles vi i fellesskap og tar del i norske og
spanske juletradisjoner. Stadig flere reiser ned til Albir for å feire jul og nyttår i fellesskap,
med norsk julemat og et rikholdig aktivitetsprogram. Avreise fra flere flyplasser i Norge.
Velg selv hvor lenge du vil være.

Pris
Pris gjelder per person når 2 personer deler dobbeltrom:
Avreise 16.12.17, 3 uker
• Albir Garden fra 13 990,• Hotel Kaktus inkl ½ pensjon fra 19 990,-

Avreise 16.12.17, 4 uker
• Albir Garden fra 13 990,• Hotel Kaktus inkl ½ pensjon fra 23 990,-

Andre bosteder og reiselengder på forespørsel.
Enkeltromstillegg Albir Garden kr 160,- per natt / Hotel Kaktus 230,- per natt.

Rabatt!
-500 kr
innen 1/6

Fellesreise med All Inclusive
Det er trivelig å dra på tur sammen. På denne reisen samles gjester fra hele Norge og
møtes på en deilig ”sydentur” der nesten ”alt” er inkludert på hotel Kaktus.
Frokost, lunsj, middag med drikke.
Albir er et populært sted, hvor vi har mange reisende som kommer tilbake år etter år.
Solgruppens norske servicekontor i Albir legger opp til forskjellige aktiviteter,
interessante utflukter og sosialt samvær. Det blir lagt opp til bocciaspill, gåturer, bingo, strikkekafe på Den Norske Bok Kafeen og spennende utflukter i nærområde.
Det er direktefly fra mange flyplasser i Norge, så hvorfor ikke møt dine venner,
naboer eller familie til en trivelig ferie?

Pris og avreiseplasser
Pris per person når 2 personer deler dobbeltrom:
Reiselengde: 10 dager fra kr 9 790,Reiselengde: 14 dager fra kr 11 990,Enkeltromstillegg kr 2 300,-/3 220,Avganger oktober 2017:
• Trondheim - tirsdag
• Oslo - tirsdag
• Bergen - onsdag
• Stavanger - onsdag

24.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
25.10.2017

Avganger januar/februar 2018:
• Trondheim - tirsdag
30.01.2018
• Oslo - tirsdag
30.01.2018
• Bergen - onsdag
31.01.2018
• Stavanger - onsdag
31.01.2018

Prisen inkluderer:
• Direktefly fra en av avreiseflyplassene
• Transfer t/r flyplass og bosted
• 10/14 overnattinger på strandhotellet Kaktus 4 med frokost, lunsj, middag,
fri kaffe, lokale drikkevarer fritt fra kl 13.00 - 23.00
• Reiselederservice
• Aktivitet- og utfluktsprogram.
Meld deg på i god tid, da denne turen har blitt mer og mer populær og det er et
begrenset antall plasser. (Fly fra andre byer, samt utvidelse av tur er mulig).
Fellesreise med All Inclusive er veldig populært, så bestill i god tid.
18
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‘Julepakken’ inkluderer:
• Flytransport t/r
• Transfer t/r flyplass i Alicante
• Opphold på valgt bosted
• Fellesaktiviteter som norsk julemiddag, julelunsj,
• 1 heldagsutflukt og nyttårsmiddag.

Feliz Navidad!

Julefeiring i Albir
Min ektefelle, reise og turkamerat gjennom 50 år, døde for snart 4 år siden. Jeg
hadde aldri tidligere, i løpet av mine 73 år, reist alene. Nå ønsket jeg ikke lenger
sitte alene, men reise mer! Reise «å så langt, langt, langt over de høye fjælle», som
Bjørnstjerne Bjørnson skrev. Det samme ønsket jeg. Barn og mange gode venner
foreslo også at jeg skulle reise igjen. Jeg begynte å lete på internett, men det var
jammen ikke enkelt og tiden gikk uten at jeg helt fant noe som ville være perfekt for
meg.
På seniortrim traff jeg tilfeldig en dame som hadde en t-skjorte med Solgruppens
logo på brystet. Hun fortalte om sine erfaringer og opplevelser med Solgruppen i
Albir. Like etter traff jeg også en representant fra Solgruppen, som mente at dette
ville være noe for meg. Etter en del overtalelser og garantier om at jeg ikke kom til
å havne på en øde ø, men i Albir, begynte tanken om reisen å ta form. Jeg bestilte
en 4 ukers tur over jul og nyttår. Og glad er jeg for det!
Det ble en fantastisk tur hvor jeg traff mange hyggelige mennesker, mange av dem
også alene. Det tok ikke lang tid før nye bekjentskaper ble etablert, grupper dannet og nye relasjoner skapt.
Vi dro sammen på utflukter og på spaserturer til både fyret og Altea og vi møttes
på Bok-Cafe’n nesten daglig.
Og jeg skal si det ble feiring av jul og nyttår! Julaften dro vi først til Sjømannskirken
før det var middag og julefeiring på Bok-Cafe’n. Du verden så flinke alle var, både
de som laget maten, de som spiste den og ikke minst de som arrangerte hele selskapet. En minnerik kveld med nydelig mat!
Maten under nyttårsfeiringen var utmerket, alle gledet seg og intet øye var tørt.
Det ble boblevann, vin, hodesus og øresus, så kort sagt var det også en meget
trivelig kveld for oss alle.
Skulle jeg ha reist hjem rett etter nyttår, etter 2 uker, ville det blitt for liten tid for
meg. Et 4 ukers opphold er perfekt for å få med både nye bekjentskaper, det sosiale
samholdet, turene og ikke minst varmen. Jeg har allerede bestilt en ny tur til neste
jul, og håper jeg treffer igjen mange av mine nye venner der da.
Reiseklem fra Elke Fossen
www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Den Iberiske halvøy

Rabatt!
-500 kr
innen 1/6

en reise gjennom Spania og Portugal
Rabatt!
-500 kr
innen 1/6

Høstfest i Albir 28.10.2017
med Contrazt og Tore Strømøy

Tradisjonen tro så inviterer Solgruppen også i år til ei festlig uke i populære Albir.
Vi er i år klare for Solgruppens 5. høstfest i Albir. I år som i fjor er vi så heldige å ha med
oss dansebandet Contrazt, som i 2017 slipper sitt 13. album på 12 år. Et fantastisk band
som vi garanterer gir publikum alt med sin store spillglede, sceneshow og utstråling.
De har vært med i Melodi Grand Prix og vært nominert til Spellemannsprisen for årets
danseband, har 4 gullplater og flere utmerkelser i kategoriene årets danseband, årets
danselåt og årets musiker.
Odd Arne Sørensen, kjent trekkspiller fra Ingemars, blir også med oss. Han ble tildelt
prisen Gullskoen som Årets Musiker i 2011 og har gitt ut flere soloalbum.
I tillegg har vi som alltid vår kjære Tore “på sporet” Strømøy med oss gjennom hele uka.
Det blir flere morsomme innslag og utflukter som man kan ta del i. Blant annet Norges
eldste stand-up komiker GT-Sara og lokale musikere.
Bli med og få unike opplevelser med artistene og Solgruppen.
Turen inkluderer: fly tur/retur Trondheim/Oslo - Alicante (vi tilbyr fly fra flere byer),
transfer, bosted, velkomstlunsj på Bok-Cafe´n. Dansekveld med artistene. Storfest på den
ærverdige Nattklubben Benidorm Palace, her blir det flott middag, storslagent show, og
dans. Tapasaften med med variert musikk.
Avreisedato

Las Terrazas

Vi gjentar den tradisjonelle høstturen og tar dere med på en innholdsrik busstur fra Madrid
til Lisboa og ender opp i populære Albir tirsdag 03.10. utpå ettermiddagen. Oppholdet i Albir
blir så lenge man ønsker før man flyr hjem til Norge.
Det blir mange opplevelser underveis og vi legger opp til korte kjøre etapper med hyppige
pauser. Som vanlig er det lagt opp til overraskelser under kjøringen.
Vi overnatter i Chinchon, Caceres, på Parador de Carmona, i et gammelt kloster i "Don Quijoteland" og 2 netter ved Atlanterhavet i Cascais. Vi besøker en vingård i Portugal og smaker på
ost og olivenolje i Spania. Vi besøker flere fantastiske små byer som står på listen over UNESCOs
verdensarv. Vi følger i fotsporene til Don Quijote de La Manchas fotspor(fra Miguel Cervantes
berømte bok, tidligere kåret til verdens beste). I Albir har vi velkomstfest og ny utflukt med lunsj.
Anita er med som reiseleder og reisevert Rigmor er med og har trim, gåturer, og holder liv i
6èr klubben i Albir, hvor alle er velkommen. Turen er et minne for livet og passer både for den
aktive og den mindre aktive. Ta med venner eller reis alene, her er vi som en storfamilie på tur.
Noen høydepunkter:
• Chinchon: berømt for sin maleriske Plaza Mayor, arkadesmykket torg. På slottet lager de anis.
• Caceres: Minnesmerkene ligger tett i tett i denne storslagne historiske byen. På unesco listen.
• Alejanto-området: Her står vinrankene side om side med oliventrær og hveteåkre. Pittoresk.
• Evora: Denne fortryllende vin og hvetebyen stiger som et Atlantis opp av historiens hav. Unesco.
• Lisboa: Sightseeing i denne vakre hovedstaden ved elven Tejo byr på mange opplevelser.
• Cascais: Sjarmerende gammel fiskelandsby med gyldne strender. Kjent som boltreplass for adelen.
• Sintra: Her hadde de Portugisiske konger sin sommerbolig i 800 år. Fantasifulle hus. Unesco.
• Carmonas Parador: Luksushotell i særklasse. Bygd i et gammelt maurisk fort fra 1400-tallet.
• Campo de Criptana: Imponerende klynge vindmøller som Don Quijote kjempet så tapper mot.
• Toloso: Byvandring og vi besøker Don Quijotes store kjærlighet, Dulcineas hus.
• Albir: Her nyter vi late dager med sol, strand, utflukter og sosialt samvær.

Uker

Albir Garden

Albir Playa Hotel
& Spa

21.10.17

2

10 350,-

12 990,-

9 990,-

21.10.17

3

11 890,-

15 990,-

11 850,-

Priseksempler

28.10.17

1

8 390,-

9 850,-

8 290,-

Hjemreisedato

Dager

Costa Verde

Las Terrazas

Albir Garden

Albir Playa

Hotel Kaktus

28.10.17

2

9 930,-

12 990,-

9 990,-

10.10.17

13

17 990

18 190

18 300

19 750

19 850

28.10.17

3

11 480,-

15 990,-

11 850

17.10.17

20

19 590

20 300

20 600

23 800

23 990

Festuke 28.10.-04.11.17

24.10.17

27

21 590

22 500

22 900

27 990

28 290

Pris pr person når 2 deler. Enkeltromstillegg kr 160/250 pr natt. Vi kan også tilby fly fra Bergen, Torp, Stavanger, Bodø,
Tromsø. Ta kontakt for pristilbud. Albir Playa: rom og 1/2 pensjon. Albir Garden: leilighet. Las Terrazas: leilighet

31.10.17

34

23 590

24 800

25 290

32 000

32 490

Velkommen til en trivelig og morsom festuke, møt likesinnede fra hele landet !
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Fly til Madrid 27.09.17 der vår buss venter på oss

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

For de som ønsker å dra direkte med fly tur/retur og ta del i oppholdet i Albir, ring oss for tilbud
Prisene er pr person når to deler. Enkeltromstillegg fra kr 195 / 265 pr. natt. Tillegg for enkeltrom under bussturen kr
2 490. Inkludert i prisen; bussturen med halvpensjon, 3 lunsjer, reiseleder, lokale guider, bussturen som beskrevet,
fly til Madrid og hjem fra Alicante, transfer, valgt bosted i Albir. Albirfest og en utflukt “ut i det blå med Anita”, med
lunsj og drikke.

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Skreddersydde gruppereiser

Seniordans i solen

Ønsker dere å oppleve noe sammen? Skal dere feire noe spesielt i venneflokken, familien
eller for eksempel koret? Hva med å ta julebordet utenlands i år?
Nyt god mat og drikke, nye opplevelser og kom tilbake med oppladede batterier.
Solgruppen har samarbeidspartnere over hele verden, og kan legge opp turen etter hva
gruppen ønsker. Og setter sammen reisearrangement uansett om dere velger storby, buss,
golf- og tematurer eller cruise. Solgruppens medarbeidere har lang erfaring innen reiseliv.
Vi er spesialister på Spania, Amerika og Thailand. Vår kompetanse og personlig service er
din nøkkel til et vellykket og profesjonelt arrangement.

Julemarked til Europas praktfulle storbyer
Ta med venninnegjengen, bedriften, koret e.l på en førjulstur til Europas vakre og stemningsfulle julemarkeder. Byer som Berlin, København, Praha, Gdansk, Zagreb o.l. lokker hvert år
millioner besøkende til sine julemarkeder med shopping, delikatesser og underholdning. Vi
garanterer julestemning!

Balkan - klassisk sjarm i sørøst

I seniordans trenger man ikke å ha med partner, da danserne markeres med røde eller blå
bånd. Det benyttes internasjonale danser, velutdannede danseledere sørger for lettfattelig
instruksjon. Dansen gir bedre fysikk, konsentrasjonsevne, trivsel og glede.
Solgruppen har dyktige danseledere som også tar godt vare på den sosiale biten. Turene varer
i 2 uker, men man kan utvide oppholdet om man ønsker å være lengre. MERK! Vi har avganger
fra flere flyplasser. Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til å bli med.

Seniordans Albir - Kjent og kjært
Ta med venner fra alle kanter i Norge og møt hverandre til en trivelig dansetur i Albir. Hit kommer mange igjen, år etter år. Vi bor på Hotel Albir Playa med halvpensjon, nære Solgruppens
kontor og Bok-Cafe´n. Det kommer flere avganger. Følg med på vår facebook eller webside.
Avreise 21.10.17 fra Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger. Andre byer på forespørsel.
Pris fra kr 11 490,- Enkeltromstillegg kr 3500 for 14 netter

Rabatt!
-500 kr
innen 1/6

Seniordans Thailand - Glem snø, kulde og slaps og bli med til sol og varme.
Vi har gleden av å kunne tilby seniordans i smilets land. Vi bor på Hotel Marcus med halvpensjon. Samtidig vil det også holdes dansegalla med norske artister. Så det blir sol og varme, dans
og trivsel. Fine strender, rimelig shopping, kulturelle innslag og sosiale treff.
Avreise 24.01.18 fra Oslo - Bangkok, tilslutningsfly fra andre byer mot tillegg.
Pris fra kr 15 990,- Enkeltromstillegg fra kr 3 230 for 17 netter

Rabatt!
-500 kr
innen 1/9

Seniordans Cap Negret - Nye opplevelser.
Bli med til Middelhavets perle Altea og få en forsmak på sommeren. Området innbyr til gåturer.
Vi bor like på stranden på et nyoppusset hotell med halvpensjon. Hotellet har mange fasiliteter.
Her koser vi oss med sol, varme, god mat og drikke og seniordans i fine omgivelser.
Avreise 14.04.18 fra flere norske byer.
Pris fra kr 10 590,- Enkeltromstillegg kr 2 800 for 14 netter

Seniordansere Valborg & Elias
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Rabatt!
-500 kr
innen 1/9

Vi har reist med Solgruppen 5 ganger og fortsetter med det fordi vi føler oss trygge og ivaretatt.
Vi har vært i Albir, Barcelona og Thailand. Vi liker å reise der seniordans er basis for turen i kombinasjon med aktiviteter og utflukter som Solgruppen legger opp til. Vi treffer hyggelige folk og
lærer nye danser der vi må bruke hodet og kroppen for å lære trinnene. Elias har danset i 10 år
og oppfordrer flere menn til å være med. Valborg fikk flere av sine ønsker oppfylt bl.a det å ri på
elefant. Lev livet, bli med på tur og beveg dere! En ring av gull.
www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Reiser til det ‘gamle’ Jugoslavia er i sterk vekst. Vakker halvøy med spennende matkultur,
uspolert natur, genuin gjestfrihet og med flere kulturlandskap og severdigheter på Unescos
verdensarvliste. Byer som Beograd, Zagreb og Sarajevo frister med sin sjarm og pulserende
storbyliv, severdigheter som Dubrovnik, Mostar i Bosnia – Hercegovina og Adriaterhavet
med sin nydelige skjærgård er lett tilgjengelig. Opplev Balkans ypperste med reise f.eks gjennom Kroatia, Montenegro og Bosnia-Hercegovina.

Tur med gjengen - "jentetur" - "guttetur"
Dette er ferien for venninner og venner, syforeningen, ‘gjengen’, pokerlaget og gutta m.m.
Vi tilrettelegger en tur til Albir for vennegjengen med flyreise fra flere norske byer, opphold i
leiligheter med 2 soverom / 2 bad. Vi skreddersyr aktiviteter og utflukter som felles middager,
shopping, vinsmaking, cocktail kurs, SPA og velvære, besøk på motorsykkelmuseum, besøk på
lokalt ølbryggeri, nattklubbaften på Benidorm Palace m.m.
1 uke fra 4 990,- (avreise november, april og mai)

Kor eller korpstur til New York og Washington D.C.
Reis med koret eller korpset ditt til New York og Washington DC.
Disse to byene kan forholdsvis lett kombineres. Dette er to vidt forskjellige byer: New York
med sine skyskrapere og hektiske forretningsliv, og Washington DC som bare er en brøkdel i
størrelse av storebror i nord, men hvor all politisk makt i USA ligger. Å reise til begge byene,
og få opptre på kjente plasser, vil gjøre USA-reisen til en opplevelse.
Forslag: Synging (eller spilling) foran Frihetsgudinnen i New York, eller foran
Lincolnmonumentet i Washington, omvisning i FN-bygningen i New York, besøk på Arlington
krigskirkegård i Washington, Det hvite hus, Kongressbygningen, m.m.

I emigrantenes fotspor fra din egen kommune
En spennende og unik Amerikatur fra din kommune eller bygd, til området der emigrantene
fra ditt hjemsted emigrerte til. Vi spesialiserer oss på å planlegge slike turer i samarbeid med
lokale historielag eller emigranteksperter. Oftest blir det til Midtvesten, der det er mye annet
interessant å se også. Turen kombineres med noen dager i emigrantenes fotspor, og en innholdsrik rundtur der vi besøker kjente og interessante steder.
Forslag: Besøke lokal Sons of Norway-gruppe, Mount Rushmore med presidentene i fjellet,
Indianermonumentet Crazy Horse, bryggeribesøk, gårdsbesøk, Norsk Høstfest (månedsskiftet
september/oktober). Kontakt oss for pris for din gruppe.
Dette er bare et lite utvalg av våre gruppereiser, se flere forslag på vår webside eller i vår
gruppekatalog.
www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Puerto Rico

Gran Canaria

Puerto Rico ligger i en dal som munner ut i en stor sandstrand
beskyttet av moloer. Både dalbunnen og sidene er utbygd med
hoteller. 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. Den vakre Amadores-stranden ligger i gangavstand.

et kontinent i miniatyr

Puerto Plata Avda La Cornisa 7, 35130 Puerto Rico

+

Leilighetene: Studioleiligheter med minikjøkken med kjøleskap
med fryseboks, kokeplater, kaffetrakter, brødrister og vannkoker.
Bad med dusj eller dusj i badekar. Balkong eller markterrasse.
Telefon. TV med norske kanaler mot avgift. Wifi mot avgift.
Øvrig: Ligger høyt oppe på vestsiden av Puerto Rico, over kjøpesenteret. Morgensol og fin utsikt. Bassengområde med bar og
restaurant. Nattevakt. Klesvask på Montebello.

Gran Canaria beskrives som et kontinent i miniatyr. Mange nordmenn tilbringer mye av
vinterperioden her. 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.
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
kroppens maskineri. Et langtidsopphold i
dette klimaet gir helsegevinst både for kropp
og sjel. Det finnes norske fysikalske
behandlingssteder på øya, dette krever en
rekvisisjon fra norsk lege om man vil søke
refusjon når man kommer hjem.
Reiselederservice
Trygghet og trivsel er viktige ord for oss.
Når du reiser med Solgruppen, skal du alltid
føle deg trygg og ivaretatt. Vårt mål er at du
enkelt og greit kan få tak i oss når du lurer
på noe. Vårt kontor i Puerto Rico er åpent
alle hverdager. Vi har 24 timers vakttelefonservice slik at du får tak i oss om en nødsituasjon skulle oppstå. Vi kan være behjelpelig
med leiebil og gi tips og råd om utflukter og
severdigheter på øya.
Velkommen på tur med Solgruppen!
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ca 1 km
ca 400 m
Ja
Ja, mot avg

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja, mot avg
Ja
Ja/ja
5/ja

Carlota Avda Gran Canaria 16, 35138 Puerto Rico
Leilighetene: Soverom, kjøkkenkrok med kjøleskap,stue m/sovesofa. Balkong/terrasse. Tv med parabol mot tillegg.
Øvrig: Oppusset leilighetsalternativ på østsiden, en del trapper i
området. God utsikt. Basseng med solsenger, restaurant og bar.
Heisen går fra 1-8.etasje ingen heis opp til 9.etasje. Resepsjon
med begrenset åpningstid. Minimarked i nærheten. Heis fra gaten.
Refunderbart depositum 100 euro per leilighet.

Rabatt!
Hver 10. uke
GRATIS

Bosteder på hjemmesiden
Flere bosteder er presentert på vår
hjemmeside.
VI har også leiligheter der det kan
være bare en eller noen få som
Solgruppen disponerer. Disse har som
oftest norsk TV og WIFI.
Besøk www.solgruppen.no for info.
Ring 73 53 50 12 idag for tilbud.

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
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Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 1,5 km
ca 800 m
Ja, beg. åpn.
Ja, mot avg

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Nei
Ja
Ja/ja
9/ja

Orinoco Avenida de la Cornisa nr, 135130 Puerto Rico
Leiligheten: 2 soverom og 2 bad, stue med kjøkken. Komfyr,
kjøleskap med fryser, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn,
kaffetrakter, brødrister. Vaskemaskin. TV med norske kanaler og
Wifi. Safe Terrasse med møbler.
Øvrig: Sentral beliggenhet ved buss-stasjonen,
moderne leilighet, meget godt utstyrt.
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 600 m
ca 300 m
Nei
Ja

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
Nei/nei
1/nei
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Arguineguín og Patalavaca

Puerto Feliz Calle Gran Canaria 10, 35130 Puerto Rico.
Leiligheten: Leiligheter med forskjellig innredning består av 1
soverom, stue med kjøkkenavdeling. Mikrobølgeovn, kjøleskap,
elektriske kokeplater, vaskemaskin, bad med dusj i badekar,
balkong/terrasse. Wifi og TV med norske kanaler.
Øvrig: Ligger 450m fra sentrum og ca 1 km til stranden på
østsiden i Puerto Rico. Svømmebasseng med solsenger.
Bassengbar
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 1 km
ca 450 m
Nei
Nei

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
Nei/ja
6/ja

Castillo de Sol Avda Gran Canaria 16, 35138 Puerto Rico
Leilighetene: Soverom, minikjøkken med kjøleskap med fryseboks, kokeplater, stekeovn, kaffetrakter. Brødrister og vannkoker
til leie. Bad med dusj. Balkong eller markterrasse. TV.
Øvrig: Høyt opp på østsiden. En del trapper i området. God
utsikt. Basseng, solsenger og en snackbar. Wifi mot avgift i
resepsjon. Minimarked i nærheten. Vaskemaskin mot avgift.
Heis fra gaten til entreplan.
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 1 km
ca 400 m
Ja, beg. åpn.
Ja, mot avg

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja, mot avgift
Ja
Nei/Ja
8/ja

Vakre og rolige områder for langtidsopphold på Gran Canaria.
Arguineguin og Patalavaca har mer eller mindre vokst sammen.
Den norske befolkninger er stor her om vinteren. I Arguineguin
finner du også Sjømannskirken. Arguineguin har fortsatt noe av
den gamle kanariske sjarmen som gammel fiskelandsby og fin
strand. Patalavaca har kort veg til små egne strender og 10 min.
gangsti til Anfistranden med den kunstige oppbygde stranden
med hvit sand fra Bahamas.

La Lajilla Ave LaLajilla, Arguineguin
Leilighetene: Studio med kombinert sove/oppholdsrom og
kjøkkenkrok. Kjøleskap med frysedel og komfyr med stekovn.
Bad med dusj. TV med norsk kanal og wifi.
Øvrig:Ligger i sentrum av Arguineguin, ikke langt fra den norske
Sjømannskirken. Leiligheter med ulik innredning, noen med
havutsikt. Inngang fra 5.etasje og heis, utgang direkte til stranden fra 1.etasje. Fin adkomst også for folk med gangbesvær.
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 50 m
ca 100 m
Nei
Nei

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Nei
Nei/nei
6/ja

Loma Estrella C.C. Ancora local 84, Arguineguin
Playa del Inglés
Playa del Ingles, «det gamle syden», har fått et «nytt ansikt»
med gågater og en fin strandpromenade med utsikt over havet
og mot sanddynene i Maspalomasørkenen. Klimaet er behagelig med gjennomsnittlig 320 soldager i året. Her kan man nyte
det gode liv. Her er det mange store hoteller og komplekser,
som stort sett ble bygd på 60- og 70-tallet. De fleste butikker og
serveringssteder er samlet i 5 store shoppingsenter, så du finner
alltid et i nærheten. Playa del Ingles er et flatt område som ligger
på et platå over stranden. Byen er den største på Gran Canaria.

Los Tilos Avda de Espana 11, San Bart de Tirajana, 35100 Playa del Inglés
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ca 800 m
ca 50 m
Ja
Ja, mot avg
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Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 1 km
ca 800 m
Nei
Nei

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
I nærh.
2/nei

Residencial Avenida Avda Nayra 154, Arguineguin

Leilighetene: Separat soverom, minikjøkken med kjøleskap med
fryseboks, kokeplater, brødrister, kaffetrakter og telefon.
Bad med dusj (noen i badekar). Markterrasse eller balkong mot
bassengområdet. TV med norsk kanal, Wifi og safe.
Øvrig: Gode solforhold, like ved Yumbosenteret. Bassenget er
oppvarmet på vinteren, solsenger, parasoller, biljard og tennis.
Vaskeriautomater i nærheten. Wifi mot avgift. Nært busstopp.
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

Leilighetene: Private leiligheter med separat soverom. Minikjøkken med kjøleskap m/fryseboks. Kokeplater,
mikrobølgeovn, kaffetrakter, vannkoker og brødrister.
Bad med dusj/badekar. Vaskemaskin. Markterrasse eller balkong.
TV med norsk kanal. Wifi
Øvrig: Uteområde med basseng og solstoler. Morgensol. Kjøpesenteret Ancora ligger 800 m unna. Wifi gratis.

Ja, mot avg
Ja
Ja/ja
6/ja

+

Leilighetene: 2- og 3-romsleiligheter. Soverom, kjøkken med
stort kjøleskap og separat fryser, komfyr, oppvaskmaskin og
kaffetrakter. Vaskemaskin. Bad med dusj. TV med norsk kanal og
Wifi, balkong / terrasse.
Øvrig: Fin utsikt over dalen og mot Arguineguin. 800 m fra
Ancorasenteret, som kan nås med vei og trapper. Basseng.
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 1 km
ca 800 m
Nei
Nei
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Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
I nærh.
5/ja
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Mariposa del Sol Avda los Guayres sn, Patalavaca, 35120 Arguineguin
Leilighetene: 2 og 3-romsleiligheter. Soverom, stue med sovesofa. Mini-kjøkken med kjøleskap, komfyr eller mikrobølgeovn,
kaffetrakter og brødrister. Bad med dusj. Safe kan leies. Klimaanlegg. TV og Wifi.
Øvrig: Uteområde med basseng, et oppvarmet, solsenger og bar.
Bygget i terrasser med utsikt og ettermiddagssol.
Tilgang til vaskemaskin.
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 850 m
ca 1,3 km
Ja, beg åpn
Ja, mot avg

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja, mot avg
Ja
Ja/ja
9/ja

Mayfair Avenida de los Guayres 6, Patalavaca

+

Leilighetene: 2-roms leiliget med soverom, stue med sovesofa,
kjøkkenkrok med elektriske kokeplater, kjøleskap og
mikrobølgeovn, TV,bad, stor terrasse som vender mot sjøen.
Øvrig: Ligger sentralt ca 100 m fra sentrum i Patalavaca.
Resepsjon med begrenset åpningstid. Solterasse med basseng og
solsenger. 1,5 km til sentrum av Arguineguin.
Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

ca 350 m
ca 1,5 km
Ja, beg åpn
Ja, mot avg

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Reis når du vil, vær så lenge du
ønsker og velg avreiseflyplass
som passer deg!

Ja
Ja
Nei/nei
6/ja

Sonnenland

Rabatt!
Hver 10. uke
GRATIS

Priseksempler for kort- og langtidsferie Gran Canaria
Her viser vi ett utvalg av priseksempler på kort- og 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 prislisten, både høyere og lavere.Vi gjør oppmerksom på at besøkende også må betale for oppholdet
sitt på de fleste bostedene, kontakt resepsjon eller reiseleder.

Reiseperiode
4 uker fra

Gudrun Grande, Olaug Bjørnøy og Frank reiser alle alene,
men er mye sammen og nyter livet i solen.

I Sonnenland er tempoet roligere. Reisemålet er preget av godt
voksne personer som tilbringer hele eller deler av vinteren her.
Fine spasermuligheter i rolige omgivelser. Sonnenland er et platå
20-40m opp fra og vest for Maspalomas-sletten. 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 shoppingsenter som inneholder både
restauranter og butikker, en fin spasertur. Det er mulig å gå til
stranden i lett terreng etter asfalterte veier og gangveier. Det går
buss fra Sonnenland hver formiddag og med retur på ettermiddagen til stranden i Maspalomas.

Vista Oasis Calle Einstein 6, Sonnenland, Maspalomas

Strand
Sentrum
Resepsjon
Safe

28

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Internett
Basseng
Restaurant/bar
Etasjer/heis

Ja
Ja
Ja/ja
2/nei

Orinoco
Enkeltromstillegg 405,-

oktober - desember

januar - mars

oktober-desember

januar - mars

oktober - desember

januar - mars

18 980,-

20 680,-

18 660,-

18 890,-

17 840,-

20 500,-

6 uker fra

25 340,-

27 765,-

24 850,-

25 700,-

23 510,-

27 500,-

31 630,-

34 430,-

30 770,-

31 890,-

29 180,-

34 500,-

10 uker fra

34 770,-

37 420,-

33 780,-

34 980,-

31 990,-

37 980,-

Puerto Plata

Puerto Feliz

Enkeltromstillegg 390,-

Reiseperiode
4 uker fra

Mariposa del Sol

(pris for 2-roms leilighet) Enkeltromstillegg 295,-

Enkeltromstillegg 550,-

oktober - desember

januar - mars

oktober - desember

januar - mars

oktober - desember

januar - mars

17 390,-

19 250,-

14 760,-

17 140,-

25 835,-

24 680,-

6 uker fra

20 460,-

22 450,-

18 890,-

22 460,-

35 300,-

33 140,-

8 uker fra

24 980,-

27 760,-

23 020,-

27 780,-

44 500,-

41 530,-

10 uker fra

27 450,-

30 430,-

25 085,-

30 440,-

50 358,-

45 750,-

4 uker fra

ca 2,7 km
ca 3 km
Ja
Ja, mot avg

Carlota
Enkeltromstillegg 385,-

8 uker fra

Reiseperiode

Leilighetene: Separat soverom, minikjøkken med kjøleskap med
fryseboks, kokeplater, vannkoker og brødrister, kaffetrakter og
føner. Bad med dusj i badekar. Telefon.
Balkong eller markterrasse. TV med norsk kanal mot avgift.
Øvrig: Øvre del av Maspalomas. Gode solforhold. Bassenger,
solsenger og minimarked. Minibank. Buss like ved. Gratis buss til
stranden daglig. Vaskeriautomat. Gratis wifi i resepsjon.

Castillo de Sol
Enkeltromstillegg 430,-

Mayfair

Loma Estrella

Enkeltromstillegg 570

Enkeltromstillegg 295

Residencial Avenida
Enkeltromstillegg 360

oktober - desember

januar - mars

oktober - desember

januar - mars

oktober - desember

21 250,-

24 930,-

15 460,-

17 980,-

16 680,-

januar - mars
18 540,-

6 uker fra

27 980,-

34 145,-

19 940,-

23 720,-

21 620,-

24 770,-

8 uker fra

37 270,-

43 350,-

24 420,-

29 460,-

26 660,-

30 860,-

10 uker fra

42 580,-

47 960,-

26 660,-

32 330,-

29 180,-

33 890,-

Reiseperiode
4 uker fra

La Lajilla

Vista Oasis

Los Tilos

Enkeltromstillegg 260,-*

Enkeltromstillegg 315,-

Enkeltromstillegg 380,-

oktober - desember

januar - mars

oktober - mars

13 990,-

15 990,-

15 990,-

januar - februar
16 620,-

oktober - desember

januar - februar

18 400,-

20 290,-

6 uker fra

17 840,-

20 780,-

21 980,-

21 680,-

24 350,-

26 790,-

8 uker fra

21 620,-

25 540,-

29 980,-

26 740,-

29 980,-

32 980,-

10 uker fra

23 510,-

27 920,-

34 590,-

29 270,-

33 270,-

34 990,-

Alle priser er oppgitt per person når 2 personer deler bosted. Dersom 1 person reiser alene, vil det komme tillegg i pris. Se under hvert respektive bosted i prislisten for enkeltromstillegg per døgn. Gunstige priser i enkelte reiseperioder. De ulike kampanjetilbud og rabatter kombineres
ikke. Alle priser inkl: Flytransport t/r, 1 kolli innsjekket bagasje (2 kolli på reiser over 8 uker), transfer t/r flyplass i Spania, opphold på valgt
bosted, reiselederservice og 24 timers vakttelefon.*På La Lajilla; Rom med havutsikt tillegg kr 50 per person per natt.
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Per Johan og Sigrund´s langtidsferie

Aktiviteter og utflukter på Gran Canaria

Når høsten kommer gjør vi som ”trekkfuglene ”, vi drar til varmere strøk.
I slutten av august reiser vi med Solgruppen til Albir, det har vi gjort i de siste 12 årene
og blir der i ca 3 mnd. Albir er stedet for oss som liker rolige omgivelser med et deilig
klima, mye god mat og sosial trivsel i et stort fellesskap. Når desember kommer med
snø/regn og kulde reiser vi med Solgruppen til Gran Canaria med Puerto Rico som mål,
dette har vi gjort de siste 6 årene. Her feirer vi jul og nyttår sammen med mange andre
gjester, og reiser hjem til påske.

Solgruppens reiseledere tilbyr aktivitetsprogram. Aktivitetsprogrammet varierer fra
uke til uke og er tilpasset antall besøkende og det som skjer i lokalmiljøet.
Det er flest aktiviteter og utflukter fra midten av desember til mars. På vårt kontor i
Puerto Rico har vi også forskjellige sosiale treff, alle er velkomne.

Vi har jo blitt veldig godt kjente med Solgruppen og de ansatte der, så etter hvert har vi
påtatt oss forskjellige arbeidsoppgaver som vi utfører med stor glede.
Vi deltar på aktiviteter og utflukter og hjelper ellers til der vi trengs.
Med Solgruppen får dere den tryggheten dere trenger når dere er på langtidsferie.
Solgruppen har et veldig godt tilrettelagt opplegg med turer og fellesarrangement som
man kan være med på. Så har vi Bok-Cafe`n som et felles treffpunkt. Her treffer man
alltid likesinnede til god mat og drikke samt at vi løser ”verdensproblemer”. Bok-Cafe`n
serverer både norsk og spansk mat og har forskjellige arrangement om kveldene. de
viser fotball på storskjerm, så vi kan følge med hvordan RBK klarer seg.
Den tryggheten Solgruppen har med fast kontortid og 24 timers vakttelefon, og samarbeid med norsktalende lege der, er god å ha om man skulle trenge det. Vi har også et
godt utvalg av bøker til utlån på kontoret, samt et veldig hyggelig og serviceinnstilt personale som gir deg god hjelp når du trenger det. Du blir like godt tatt vare på enten du
reiser som par eller enslig, dette er en forutsetning og god trygghet når man blir eldre.
Også på Gran Canaria er alt lagt til rette for at dere skal få et trivelig og godt opphold.
Her har Solgruppen også et kontor med 24 timers vakttelefon. De har også turer man
kan være med på, og fellesarrangement om kveldene. Her er det også kort vei til fine
badestrender og turstier.
Så vi anbefaler absolutt ett opphold i varmere strøk, ta kontakt med Solgruppen for en
ferie i Albir eller Gran Canaria.
Husk at et opphold i Syden er godt for helsen og din livskvalitet.

Fellestur til Puerto Rico
med Rigmor og reisevenner
Vi gjentar suksessen fra de siste 7 årene og inviterer på fellestur til Puerto Rico på
Gran Canaria også i 2018. Januar og februar er absolutt høysesong på Gran Canaria.
Klimaet er deilig og her kan man nyte det gode liv. Det er ukentlig aktivitesprogram
og sosialt samvær. Rigmor er med og har trim, spennende gåturer og holder liv i 6èr
klubben, man møter kl. halv seks og ser solen gå ned.
Sosialt samvær for de som ønsker det, går og spiser sammen.
Kulturkvelder, aktiviteter og utflukter. Det er inkludert 1 utflukt, blikjentfest med
middag og drikke. Sol, trim, shopping, mat, moro og fellesskap.
Fly fra flere norske byer, ta med venner og bekjente!
Puerto Calma renovert leilighetskompleks i 2 blokker med delvis havutsikt.
Leilighetene har kombinert stue og kjøkken, bad med dusj, 1 soverom. Safe, hår-føner,
kjøle- og fryseskap, kaffetrakter, oppvaskmaskin, brødrister, mikrobølgeovn, strykjern,
TV, aircondition med varm og kald luft. Terrasse med bord og stoler, markise etc.
Anlegget har restaurant, bar om kvelden, heis og 24 timers resepsjon. Vaskeri. Gratis
wifi i resepsjonen, stort bassengområde med oppvarmet basseng
og solsenger. Supermarked og flere restauranter kort vei fra
hotellet. Vask flere ganger i uken. Bytte av leilighet kan skje.
Rabatt!
Flott utsikt mot fjellet og havnen i Puerto Rico.
Avreise fra Oslo 15.01.18
Pris pr person i 4 uker fra kr 21 990
Tilslutningsfly fra andre flyplasser kommer eventuelt i tillegg.

-1000 kr
innen 1/7

Pris pr. person når 2 personer deler. Enkeltrom kr 420 pr. dag.
Prisen inkluderer fly fra Norge til Gran Canaria, transfer, bosted i valgte uker,
Solgruppens reiselederservice, vakttelefon, reisevert Rigmor, 2 middager med drikke,
1 ny heldagsutflukt med lunsj og drikke. Vinkvelder og overraskelser.

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. Våre reiseledere er bosatt på Gran Canaria,
og kan med sin lokalkunnskap gi mange tips til de som ønsker å reise på egen hånd.
Du vil finne underholdning på senteret 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.
Solgruppen arrangerer flere spennende og interessante utflukter. Man får ta del mye
av Gran Canarias mangfoldige kunst, kultur, historie, folklore, gastronomi og musikk.

Smakebiter på utflukter
Puerto Mogan

Santa Brigida og Casa Martell

Vi drar med båt til den idylliske landsbyen med de sjarmerende husene,
lystbåthavn, blomsterprakt, hyggelige
restauranter og butikker. Båtturen er en
fin opplevelse.

Vi kjører opp i et grønt og frodig område
opp til landsbyen Santa Brigida. Etterpå
går turen opp til Casa Martell, som er
som et levende museum i El Madroñal
og er en av øyas beste restauranter.
Antonio viser oss landsbykirken, det
gamle vertshuset, og i hans kjente
restaurant får vi nydelig mat og vin.

Shopping og sightseeing i Las Palmas
Vi besøker gamlebyen Vegueta med
Santa Ana-plassen, katedralen, markedet, Colombus-huset og handlegaten
Triana. På den vakre Las Canteras-stranden spiser vi lunsj. Vi spaserer bort til
kjøpesenteret Las Arenas ved Alfredo
Kraus-auditoriet. Senteret har et hav av
butikker for den handleglade.

Tomatmuseet og Guayadeque
I Vecindario besøker vi Museo de la Zafra
som forteller oss om tomatens historie.
Vi drar til Guayadequedalen som er
omgitt av mandeltrær midt inne blant
øyas fjell og daler. Vi besøker grottehus
og kirken før vi spiser lunsj i ei grotte.

Arucas og bananplantasje

Galdar, Cueva Pintada

Vi kjører nordover og besøker landsbyen
Arucas med katedralen og rom-museet
får vi omvisning og smaksprøver.
Etterpå besøker vi en bananplantasje og
får innføring i dens historie og
fremstilling. Vi spiser lunsj på en lokal
restaurant ved nord-kysten.
Flere overraskelser venter.

Nordsiden av Gran Canaria er helt annerledes enn turistdelen i sør. Øyas flotteste arkeologiske museum, som heter
Cuevas Pintadas ligger i urbefolkningens
gamle hovedstad Galdar.
Her er også øyas eldste drageblodstre
datert tilbake til 1718. Galdar er en jordbrukskommune og her dyrkes det bl.a
bananer, mais, løk, tomater og poteter.

Helse i fokus
Klimaet hjelper godt på plager og lidelser som f.eks. astma, allergier, reumatisme og
andre helseplager. Man får trim og trening gjennom fysiske aktiviteter, gåturer o.l. Dette
hjelper med å smøre kroppens maskineri, og noe av stivhet og stølhet, som enkelte
opplever, vil nok forsvinne. Vi henviser til vårt samarbeid med legekontorene Clinica Las
Palmeras på kjøpesenteret i Puerto Rico, og ved kjøpesenteret Kasbah i Playa del Ingles.
Som langtidsferiegjest på Gran Canaria vil man i tillegg kunne benytte seg av en rekke
helsetjenester. Flere steder på øya finnes det norske fysikalske behandlingssenter hvor
man kan få tilbud om behandlinger. Dette krever en rekvisisjon fra norsk lege.

Bli med og møt gamle og nye venner. Begrenset antall plasser -bestill i god tid!
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Thailand

Rabatt!
Hver 8. uke
gratis!

smilets land

Jomtien
Vi gjentar vår store suksess med
langtidsferie til fantastiske Thailand!
Thailand har blitt en stor favoritt blant
nordmenn og andre nordboere. Landet
som er viden kjent for sin gjestfrihet og
som smilets land, frister solhungrige nordmenn med deilig klima, shopping, god mat,
kulturopplevelser, og en rekke attraksjoner.

Eksotisk langtidsferie
Siden 2005 har vi reist med Solgruppen til Albir og Gran Canaria og på buss- og opplevelsesturer mange ganger. Vi ville bort
fra snø og slaps og hadde lyst å prøve noe nytt. Valget falt på Thailand – smilets land. Her hadde vi fantastiske uker i godt og
varmt vær. Strendene er nydelige og vi badet i det krystallklare vannet.
Vi var med på mange morsomme utflukter og fargerike show, flytende marked og elvecruise. Vi red på elefanter og var med
på båtturer, noe vi likte spesielt godt.
Hotellene var rene og personalet var bestandig trivelig. Man kunne få både lokal mat, internasjonal mat samt norsk mat
enkelte steder. Vi gikk flere ganger til Øyvind, bakeren. Der kjøpte vi både grovbrød og skolebrød. Det er mange små, koselige
restauranter med nydelig mat og det er rimelig å spise der. Klær, sko og stoffer i vakre farger finner man også billig.
Vi fikk med oss mange konserter og var i Sjømannskirken - ja, vi var med på det meste.
Klær vasket vi på vaskeri og betalte ikke stort for det.
Menneskene der er blide, høflige og hjelpsomme – ja, virkelig smilets land!
Nå ser vi igjen frem til neste tur, som enda en gang går til Albir.
Bjørg og Per Gunnar
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Bostedene våre ligger i Jomtien utenfor
Pattaya på østkysten av Siambukten.
Her bor vi på New Nordic hotellkompleks
som ligger i gangavstand til Den norske
sjømannskirken. Det er ca 400 meter til
hotellets private strand. Her finner
anleggets gjester også finner solsenger
med parasoller. Det går gratis shuttlebuss
til stranden for hotellets gjester. Verdt å
merke seg er at den Thailandske
regjeringen har bestemt at man kan ha solsenger på strendene hver dag bortsett fra
onsdager. Da kan man til gjengjeld benytte
seg av et av New Nordics bassenger eller
kanskje bli med på en spennende utflukt.
Hotellet er et kompleks med flere type
boenheter, flotte bassengområder, flere
butikker, restauranter og barer. Det finnes
også spa og velværesalonger, vaskeri, et
bakeri med norsk bakst, og i butikken kan
man få kjøpt norske aviser og noen andre
norske produkter.
Boenhetene har også norske og
internasjonale TV-kanaler og det er gratis
wifi over hele komplekset.
Minibank i umiddelbar nærhet.
TIPS: Det er billig å kjøpe briller og gå til
tannlegen i Jomtien.

Langtidsferie Thailand
Reise når du vil og bli hvor lenge du vil!
I tillegg til våre fellesreiser, kan man også
reise utenom disse og selv velge varighet
og avreisedato. Egne priser og betingelser
gjelder for reiser utenom Solgruppens
oppsatte fellesavganger.
Husk! 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 med dette
mot et tillegg. For opphold på 60 dager
eller mer gjelder egne satser. Kontakt
Solgruppen dersom du har spørsmål
vedrørende visum.
Reiselederservice
På våre reiser vil det være med en norsk
reiseleder. Dersom man reiser utenom
oppsatte fellesreiser, reiser man på
egenhånd og det vil være begrenset
reiselederservice.
Lege
Legevakt med sykepleier og apotek finnes
i nærheten av hotellet. Ved forespørsel i
forkant av avreisen, kan man leie enkelte
hjelpemidler som rullator e.l.
Aktiviteter
For de som spiller golf er Pattaya et
eldorado og flere flotte golfbaner finnes
i området. Ellers er det mange aktiviteter
som windsurfing, paraseiling, vannski,
bueskyting, bowling eller gocart.
I tillegg har Solgruppen et eget aktivitets
-og utfluktsprogram for sine gjester.
La snø, slaps og mørketid være igjen
hjemme og bli med på en deilig
langtidsferie i smilets land!
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Aktiviteter og utflukter
Bli kjent med en liten bit av Thailand! Solgruppen tilbyr både dagaktiviteter og
overnattingsutflukter som er tilpasset antall gjester, periode og det som skjer i
lokalmiljøet. Man kan få oppleve Thailands kultur, historie, gastronomi og det blir
lagt vekt på livsglede og sosialt samvær.
Nong Noch Garden
Eventyrlig og fargerik botanisk hage. En
av de største 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 thaiboksing, klassisk thaidans i flotte
kostymer, tvekamp på elefantrygg m.m.

Bangkok, kontrastenes by
Her blandes moderne skyskrapere med
skranglete tuk-tuker, tradisjonelle matmarkeder, lukseriøse skatter og billige kopier. Gran Palace er storslott 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.

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

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 verdens største
Buddhabilder 130 m høyt og 70 m bredt.

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

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

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

”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
khmertempler i Kambodsia. Vi drar også
til Pattayas utsiktspunkt og Buddha Hill.

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 ankommer vi den pittoreske
stranden Tien Beach. Her har vi hele
dagen til disposisjon.

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.
Vi nyter den flotte solnedgangen.

Forrykende cabaretshow
En ting som Thailand er kjent for på godt
og vondt, er ladyboys. Det finnes flere
teatre som hovedsaklig består av fullt
utkledde ladyboys som fremføre dans og
show til diverse musikk og scenerigginger. Fantastiske kostymer. Storslagent
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. Markedet er
oppdelt i fire hoveddeler nord, nordøst,
sentral og den sørlige delen av Thailand.
Her er håndverk, kunst og matretter fra
landsdelene. Markedet er bygget opp på
påler i den store innsjøen.

I tillegg til utflukter har vi
ukentlige aktiviteter, blant annet:
Felles middager på spennede og varierte
restauranter både i Patramnak, Jomtien
og Pattaya. Besøker Sjømannskirken,
kaffetreff hos den norske bakern, quizkvelder, dansekvelder, jungeltur m.m
Musikkfestival
I år som ifjor blir det fra midten
av januar til midten av februar,
arrangert musikkfestival på hotell
Marcus. Det blir temakvelder,
dans og glede, konserter med
kjente norske artister.

Opplevelsestur i Thailand

Rabatt!

-500 kr
innen 1/9

med besøk på broen over Kwai
Vi starter i Bangkok hvor vi tilbringer 2 netter på et ærverdig 5* hotell ved elven Chao Phraya.
Her nyter vi god mat og for de som ønsker, blir det sightseeing i Bangkok med The Grand
Palace - kongens tidligere bolig. Deretter tar vi en båttur på klongene, kanalene, i den gamle
delen av Bangkok før vi spiser lunsj. De som heller vil nyte hotellet og dets flotte bassengområde spiser lunsj der. En av høydepunktene er en heldagsutflukt til den gamle hovedstaden i
Siam, Ayutthaya og sommerpalasset til Kong Rama IV. På vei hjem tar vi et elvecruise med deilig
lunsj før vi ankommer hotellet. Det vil bli tid til å utforske Bangkok på egen hånd.
Vi forlater Bangkok og kjører til Kanchanaburi for å oppleve den berømte Broen over Kwai
(Dødens jernbane). Filmen The Bridge on the River Kwai fra 1957 har gjort denne broen
verdenskjent. Vi skal rusle på broen og besøke Thailand Burma Railway Centre (TBRC)
Kanchanaburi War Cemetery (Don Rak) – hvor hele 6 982 personer er gravlagt.
Vi spiser lunsj før vi overnatter på Royal River Kwai Resort som er en opplevelse i seg selv.
Vi besøker Hellfire Pass og Hellfire Pass Memorial – en strekning på Dødens jernbane hvor et
pass ble hugget ut i grunnen. Rafting for å se Mon Village og dans. Det blir lunsj før vi tar inn
på fantastiske The Float House Resort, hvor vi bor i bungalows på elven.
Vi drar så til Cha Am og det flotte strandhotellet Methavalai for 2 netter. Vi nyter fasilitetene
og stranden. Vi tilbringer også en kveld i spennende Hua Hin med deilig middag.
Langtidsferie
*Siste dag tar vi hurtigbåten over sjøen til Pattaya. Dette tar ca. 2 timer. Så er det en liten
svipptur til Patramnak og Hotel Marcus eller Hotel Family, som har internett og norsk TV.
Her skal vi tilbringe late dager og for de som ønsker det er det utflukter og aktiviteter.
Vårt område for langtidsferie kan du lese om på side 32 i katalogen.
Prisen inkluderer:
• Fly Oslo-Bangkok t/r inkl. 2 kofferter.
• Bussturen som beskrevet inkl 6 overnattinger
• Frokost, 5 middager og 4 lunsjer under bussturen
• Reiselederservice.
• Overnattinger på valgt hotell i Jomtien med frokost.
• Utflukt under opphold i Jomtien med lunsj.
• Avslutningsmiddag i Jomtien.

Man kan også reise ut på på en av våre
tidligere fellesavganger og bli med på
turen. Man beholder da rommet sitt på
hotellet mens man er på rundturen.
Det er inkludert transport til Bangkok.
Pris pr. person kr. 8.790

Avreise 31.01.18
Varighet: 22 dager
29 dager
39 dager
56 dager

Hotel Family
21.690
24.150
26.200
28.150

Hotel Marcus/Seaview
kr 22.990
kr 24.590
kr 26.850
kr 29.000

Enk.rom tillegg
kr. 190 pr dag i Jumtien.
På rundtur:
kr 1 390,-

Prisene gjelder per person når 2 personer deler rom. *Med forbehold om at båten går, hvis ikke blir det buss.
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Våre bosteder i Jomtien
Jomtien er et rolig sted og du finner det meste du trenger på hotellområde. Gjennom våre soler gir vi deg en
indikasjon på bostedets standard. 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 New Nordic området.

Hotel Marcus
Marcus er et hotell med både de luxe rom og leiligheter.
Rommene er utstyrt med vannkoker, kjøleskap. 24 timers roomservice. Bad med dusj. Safe på alle rom. Svømmebasseng på
taket og Rooftop Bar. Hotellet har 24 timers resepsjon og restaurant som heter Restaurant Steaks and Grill. 7 etasjer og heis.
Noe bygningsarbeid i området rundt hotellet mellom kl 07 – 17.
*Satellitt-TV og internett kan til tider være noe ustabilt.
Resepsjon
Restaurant/Bar

Rabatt!

-500 kr
innen 1/9

Family består av en mindre gruppe bygninger inne på
komplekset som omkranser et stort svømmebasseng.
Her finnes studio, 2-roms leiligheter, 3-roms leiligheter samt Penthouse. Alle boenhetene har et lite kjøkken med kokemuligheter,
mikrobølgeovn, vannkoker og kjøleskap. Bad med dusj. 24 timers
resepsjon og egen frokostrestaurant. 6 etasjer og heis.
*Satellitt-TV og internett kan til tider være noe ustabilt.

Det blir i årets Thailand-sesong satt opp 4 fellesturer til Jomtien.
Her tilbringes oppholdet på Hotel Marcus i dobbeltrom deluxe, se beskrivelse side 37.
Det vil bli med en norsk reiseleder fra Solgruppen på avgangene. Vi skal nyte solen,
stranden, trivelig selskap, god mat og drikke og alle hotellets fasiliteter. Anita anbefaler
hotellets beauty og spa avdeling.

Resepsjon
Restaurant/Bar

Området byr på et hav av opplevelser for alle og enhver og ikke minst, et shoppingeldorado for de handleglade. Solgruppen har også forskjellige aktiviteter og utflukter man kan
være med på, se side 36. Her er det lagt opp til sosialt samvær og mye latter!

Dato: 10.02.18
Varighet: 18 netter fra kr 15 190 pr. pers
28 netter fra kr 17 250 pr. pers
40 netter fra kr 19 720 pr. pers
47 netter fra kr 21 140 pr. pers

Prisen inkluderer:
• Fly Oslo–Bangkok t/r, 2 kofferter
• Transfer t/r bosted flyplass
• Overnatting på Hotel Marcus i dobbeltrom
deluxe
• Frokost, 2 middager
• 1 utflukt inkludert lunsj
• Reiselederservice

Basseng Ja
Safe
Ja

C-View Residence har flotte 2 roms leiligheter, 3-romsleiligheter,
og studioleiligheter. Bostedet har sjøutsikt fra 3 sider og balkong.
Boenhetene er utstyrt med kjøkkenkrok med kokeplater,
mikro, kjøleskap, vannkoker, TV. Wifi, safe, samt 24 timers
room-service. Bad med dusj. Svømmebasseng på taket og
treningsrom. Bostedet har 24-timers resepsjon og heis.
*Satellitt-TV og internett kan til tider være noe ustabilt.
Resepsjon
Restaurant/Bar

Tilslutningsfly fra andre byer mot tillegg.
Prisene gjelder når to personer deler
dobbeltrom.
Enkeltromstillegg 190,- per natt.
Ønsker du å være lenger eller pris på andre
bosteder. Kontakt oss.

Langtidsgjester Solbjørg og Hågen Auran
Solbjørg og Hågen Auran har vært med Solgruppen de siste to vintrene til Thailand. Første
gangen var de i 30 dager og sist var de i 50 dager. Vi føler at det er trygt og godt å reise
med Solgruppen om man er to eller enslig. Vi bor på et flott hotellanlegg og det er godt og
varmt. Vi brukte å reise til Gran Canaria, men synes at det ble for kaldt. Her i Thailand koser
vi oss og bader hver dag. Vi møter nye folk og går ut og spiser, spiller kort og er med på
aktivteter. Nedover i år trengte jeg rullestol, men hjem igjen så avbestilte jeg det.
Min mann bruker flittig treningsrommet og svømmebassengene. Tiden flyr sier Solbjørg
36

Ja
Ja

C-view residence

Pris og avreisedatoer

Dato: 31.01.18
Varighet: 21 netter fra kr 15 840 pr. pers
28 netter fra kr 17 250 pr. pers
38 netter fra kr 19 290 pr. pers
50 netter fra kr 21 760 pr. pers

Basseng Ja
Safe
Ja

Aparthotel Family

Fellesavganger vinter 2018

Dato: 10.01.18
Varighet: 28 netter fra kr 17 250 pr. pers
31 netter fra kr 17 890 pr. pers
42 netter fra kr 20 100 pr. pers
49 netter fra kr 21 550 pr. pers

Ja
Ja
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Reiseperiode

Hotel Marcus

Aparthotel

Family

Nei
Nei

Basseng Ja
Safe
Ja

Rabatt!
Hver 8. uke
gratis!
C-View

Januar - mars
2018

Deluxerom

1 soverom

Studio

1 soverom

2 soverom

1 soverom

2 soverom/
penthouse

4 uker
(28 netter)

16 390,-

18 290,-

15 950,-

17 860,-

25 930,-

19 170,-

32 490,-

6 uker
(42 netter)

19 270,-

22 100,-

18 580,-

21 440,-

33 550,-

22 980,-

42 970,-

8 uker
(56 netter)

20 690,-

23 990,-

19 890,-

23 230,-

37 350,-

23 990,-

47 350,-

12 uker
(84 netter)

26 390,-

31 640,-

25 150,-

30 390,-

52 590,-

31 640,-

68 290,-

Prisene gjelder per person når 2 deler. Enkeltromstillegg fra kr 190 per natt. Inkludert i pris er fly t/r med 2 kolli og 1 håndbagasje per person, transfer t/r flyplass bosted, opphold på valgt bosted inkl.frokost, Solgruppens eget aktvitets- og utfluktsprogram, reiselederservice og 24 timer vakttelefon.
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Siden 2006 har Amerikabussen arrangert
bussturer i USA.
Etterhvert har vi opparbeidet oss mye erfaring
med relativt lange bussturer på det
amerikanske kontinentet. En del kontakter
oss på forhånd og er bekymret for den lange
bussturen. Men etter at de har gjennomført
turen, så får vi ingen negative kommentarer
på dette! Det er flere grunner 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 rolig dag.
• Vi legger inn en opplevelse hver dag
Flaggskipet vårt, Kyst til kyst-turen, har vi
arrangert hvert eneste år. I år er intet
unntak, 21. september starter en ny tur. Vi
har allerede god påmelding på turen, men det
er fremdeles plasser ledig.

Erling Hansen

I tillegg har vi hvert år nye turer, noen er
eksklusive for grupper, andre er åpne for
generell påmelding. Eksempel på en slik tur
i år, er turen til musikkbyene i Sør-Statene,
og Florida. Denne turen var i utgangspunktet
laget for en utvidet vennegjeng som har reist
med oss tidligere. I år er de ikke så mange og
vil gjerne ha med flere!
Det er spennende å reise til USA!
Vi har alle fått med oss at det er en ny
administrasjon i Washington, som mange er
litt usikre på. Men vi vil presisere at det ikke
er noen endring i innreiseregler for norske
borgere til USA. Det er fortsatt visumfritak
for norske (og de fleste andre europeiske
borgere), og det er ingen varslete endringer
på dette. USA er et fantastisk land å feriere i,
det har det vært, og det kommer det fortsatt
til å være!

-Amerikabussen anbefales til alle!
Ann Elin og Odd Jarle Svanem fra Hemne var
med på siste års Kyst til kyst-tur. Turen ble
bestilt gjennom Brustad Buss i Levanger. Odd
Jarle er ordfører i Hemne kommune, men
tok seg fri og overlot styringa av kommunen
til varaordfører og rådmann for å bli med
Amerikabussen på tur til USA. Her deres
opplevelse av turen:
«Vi har hatt en drøm om å dra til USA, se de
kjente plassene og byene. Når vi bestemte
oss for å ta turen høsten 2016 var katalogen
til Brustadbusser det som bidro til at vi fikk
kontakt med Amerikabussen. Vår erfaring fra
tidligere lange bussturer gjorde at vi valgte
dette i stedet for å leie oss bil.
Turen var lagt opp med hyppige stopper med
muligheter for beinstrekk og toalettbesøk.
Bussen hadde fasiliteter med salg av vann,
brus og øl samt toalett, noe som bidro til en
positiv opplevelse, selv om det noen dager
var transportetapper. Turen var lagt til rette
med flotte hotell, guidet opplegg i flere store
byer og reiseledere som bidro til en flott
opplevelse for oss. Når turen var lagt opp så
allsidig, fikk vi et inntrykk av at alle i
reisefølge fikk se noe de var ekstra opptatt av.
Vi vil også nevne at vi hadde et ønske om
å besøke vår slekt noen dager. Dette taklet
Amerikabussen på en fortreffelig måte, de
bidro til både hotellovernattinger i
nærområdet til vår slekt, bestilte ekstra
flybilletter og tilrettela det vi ønsket. Vi har
snakket varmt om turen til våre bekjente.
Vi vil takke Amerikabussen for godt
gjennomført turopplegg og anbefaler gjerne
alle til å ta turen.»

Velkommen til USA med Amerikabussen!

Ann Elin og Odd Jarle Svanem
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Erling Hansen
Avdelingsleder, Amerikabussen
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Ann Elin og Odd Jarle Svanem.

Musikkbyer i Sørstatene
og Florida
Dato: 18. juli - 31. juli 2017
USA huser mange store musikere og er vuggen til flere musikk- sjangere.
Turen starter i country-byen Nashville, også kalt ”Music City of the USA” der vi går på
konsert i berømte Grand Ole Opry, besøker museet ”Country Music Hall of Fame”.
Vi kjører sørover mot Memphis, på veien stopper vi innom Jack Daniels Destillery for en
omvisning. I Memphis besøker vi Elvis’ hjem, Graceland, platestudioet Sun Studio og
Menneskerettsmuseet der Martin Luther King ble drept. Vi avslutter oppholdet i Memphis
med å kjenne på folkelivet i den kjente bluesgata Beale Street.
Vi fortsetter til Tupelo og ser huset der Elvis ble født før vi drar videre mot New Orleans. På
veien besøker vi en typisk sør-statsplantasje og blir med på alligatorsafari.
I jazzens hjemby, New Orleans, besøker vi det franske kvarteret og det blir mulighet for å
være med på elvecruise på Mississippi med en gammel hjuldamper.
Vi fortsetter østover mot Florida og overnatter i hovedstaden Tallahassee, før vi kjører sørover
mot det tropiske klimaet. Vi kjører gjennom Everglades Nasjonalpark og avslutter turen i Miami.
Høydepunkter
• Nashville – Countrymusikk!
• Memphis – Elvis´ hjem og blues-kultur
• New Orleans - Jazz og det franske kvarteret
• Everglades Nasjonalpark
• Miami
Pris pr. person i dobbeltrom kr 28 200
Tillegg for enkeltrom kr 8 700
Tilslutningsbillett utenfor Værnes
kan komme i tillegg.
Inkluderer
• Fly Værnes-Nashville, Miami - Værnes
• Hotell 12 netter inkl. frokost
• Konsert på Grand Ole Opry
• Inngang på Graceland og Elvis Birthplace
• Alligatorsafari og besøk på sør-statsplantasje
• Norsk reiseleder med på hele turen

Turen er opplagt slik at den kan kombineres
med et 7-dagers cruise i Karibia med
Celebrity Equinox med avgang fra Miami.
Prisene varierer etter valgt lugartype.
Ta kontakt for et pristilbud.
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Kyst til Kyst i USA

Midtvesten med smak av Sørstatene

via Yellowstone Nasjonalpark

i utvandrernes fotspor

Dato: 21. september - 10. oktober 2017

Dato: 28. september - 12. oktober 2017

Denne turen tar oss fra et yrende liv i New York City,
gjennom skogkledde Pennsylvania, innom Amishfolket
i Ohio, over prærien i Indiana og til storbyen Chicago.

Pris pr. person i dobbeltrom kr 35 900
Tillegg for enkeltrom kr 12 200
Tilslutningsbillett utenfor Gardermoen
kommer i tillegg.

Vi kommer inn i «det norske Amerika», statene Wisconsin, Minnesota, Sør-og Nord Dakota.
I Minot i Nord Dakota får vi oppleve et av turens høydepunkter, Norsk Høstfest. Her feires
skandinavene som emigrerte til USA på 18- og 1900-tallet.
På turen vestover får vi se presidentene på Mount Rushmore, kvegfarmer i cowboystaten
Wyoming og opplever verdens eldste nasjonalpark, Yellowstone. Videre kjører vi til Salt Lake
City i Utah, kjent som hovedsete for Mormonerkirken. Før vi forlater Utah, stopper vi i den
særegne saltørkenen.
I Nevada skal vi overnatte i kasinobyen Reno. Her er det en fridag, og vi tilbyr en gratis halvdagsutflukt til Virginia City, kjent fra TV-serien Bonanza. Fra Reno kjører vi inn i California, og
de siste kilometrene av turen går over ikoniske Golden Gate Bridge. I San Francisco blir det
mulig å besøke fangeøya Alcatraz, eller ta en tur med kabeltrikken. Vi er der under «Fleet
Week» som er en feiring av den amerikanske militære flåten.
Høydepunkter
• New York City – byen som aldri sover
• Chicago – “The Windy City”
• Minot - Norsk Høstfest
• Mount Rushmore - Presidentene i fjellet
• Yellowstone – verdens første nasjonalpark
• Reno - Casinoby ofte kalt ”lille Las Vegas”
• San Francisco – flott by ved Stillehavet
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Inkluderer
• Fly Oslo-New York, San Francisco - Oslo
• Hotell inkl. frokost
• 2 fellesmåltider
• Omvisning med prøvesmaking på bryggeri
• Dagspass til Norsk Høstfest
• Inngang til nasjonalparker
• Inngang på Hjemkomstmuseet
• Inngan på det nasjonale buffalomuseet
• Norsk reiseleder og norske byguider i storbyer
• Tips til sjåfør er inkludert i turprisen

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Bli med på en spennende tur til den amerikanske Midtvesten, i fotsporene til utvandrere fra
Fosen - i delstatene Nord-Dakota, Minnesota, Wisconsin og Iowa. Turen avsluttes med en
smak av Sør-statene og musikkbyene Memphis og Nashville.
Vi starter i Bismarck, Nord-Dakotas hovedstad. Herfra kjører vi på en dagsutflukt til Minot,
der vi opplever Norsk Høstfest og Scandinavian Heritage Park. Vi kjører østover til Fargo
hvor vi besøker Sons of Norway-klubben, Hjemkomstmuseet, samt norske miljøer i området.
På veie besøker vi det nasjonale Buffalomuseet. Vi fortsetter sør-øst gjennom Minnesota og
stopper på gårder med tilknytting til utflyttede fosninger, før vi overnatter i tvillingbyene
Minneapolis/St. Paul. Her ligger USAs største kjøpesenter, Mall of America.
Vi kjører vider sør og besøker en amish-grend på veien til Decorah, i delstaten Iowa. Her ligger
det største norske museet i USA, Vesterheim. Videre går turen til Dubuque og inn i delstaten
Illinois, vi stopper og besøker graven til Abraham Lincoln før vi kjører til St. Louis. Her ligger
den berømte buen, Gateway Arch. På den siste delen av reisen beveger vi oss inn i sør-statene
og skal bo to netter i Memphis, kjent for blues og Elvis´ hjem, Graceland. Vi kjører videre til country-byen Nashville, her skal vi på konsert i berømte Grand Ole Opry og vi skal på mini-cruise
med hjuldamperen ”General Jackson”.
Høydepunkter
• Minot – Norsk Høstfest
• Minneapolis/St. Paul - tvillingbyer
• Vesterheim - USAs største norsk-museum
• St. Louis – kjent for buen Gateway Arch
• Memphis – Elvis` hjem og blues-kultur
• Nashville - ”Music City of the USA”
Pris pr. person i dobbeltrom kr 28 500
Tillegg for enkeltrom kr 7 400
Tilslutningsbillett utenfor Værnes kan komme i tillegg.
Inkluderer
• Fly Værnes-Bismarck, Nashville - Værnes
• Hotell 13 netter inkl. frokost
• Totalt 5 måltider (lunsj eller middag)
• Inngang på museumene Vesterheim og Hjemkomst,
Graceland og Buffalomuseet.
• Konsert på Grand Ole Opry
• Norsk reiseleder med på hele turen
www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Landbruksfaglig tur
til USAs midtvest

i Hans Barlien fotspor 180 år etter

Dato: 02. oktober - 13. oktober 2017

Dato: 03. oktober - 15. oktober 2017

Bli med på en spennende og lærerik tur til Midtvesten i USA, i samarbeid med Felleskjøpet
Rogaland Agder. Vi starter med en byrundttur i Minneapolis og St. Paul med norsk lokalguide.
Vi kjører nord-vestover mot Fargo og Red River-dalen som er en av de mest fruktbare
landbruksområdene i verden, her besøker vi og får en omvisning på sukkerfabrikk,
samt besøk på en redskapsfabrikk.

I 2017 fyller Namdalsavisa 100 år, og det er 180 år siden en av Namdalens mest kjente og
historiske personer, Hans Barlien, utvandret til USA.

Vi fortsetter øst og tvers over Minnesota til Eau Claire, på veien besøker vi Norswiss Farms for
å se på en moderne melkeproduksjonsgård. Videre går turen til et typisk Amish-område hvor
vi får en rundttur med en lokal guide. På slutten av dagen besøker vi Leinenkugel øl-bryggeri
der vi får en omvisning og smaksprøver.
Videre fortsetter vi inn i staten Iowa hvor vi først besøker traktor-fabrikken til John Deere for
så å besøke John Deeres-treskerfabrikk. Vi kjører videre inn i staten Illinois hvor vi besøker
Caterpillar-fabrikken før vi ankommer Chicago. Her får vi en guidet omvisning med spesiell
vekt på Chicagos historie som slakteriby.

Vi starter i New Orleans med en spasertur i det franske kvarteret før vi blir med på en alligator tur og avslutter dagen med middagscruise på Mississippi. På turen nordover får vi en
omvisning på en sørstatsplantasje. I Memphis besøker vi Elvis´ hjem, Graceland,
menneskerettighetsmuseet hvor Martin Luther King ble drept og "bluesgata" Beale Street.
Vi fortsetter vår stø kurs mot nord og ankommer St. Louis om ettermiddagen. Her ligger den
berømte Gateway Arch, USAs høyeste nasjonale monument. Neste stopp er Springfield, her
besøker vi graven til Abraham Lincoln,før vi fortsetter vest til Keokuk hvor vi skal være i to netter.

Turen kan gi grunnlag for skattefradrag for næringsdrivende innen landbruket.

Det var her Hans Barlien bosatte seg og vi setter av en dag for å blant annet besøke farmen
han ligger begravd på og avduker en minneplakett på den skandinaviske gravplassen.
Videre kjører vi inn i "norsk-amerikansk land" og besøker Vesterheim Norwegian American
Museum i Decorah, en amish-gård i Cashton, St. Olaf College i Northfield, samt tvillingbyene
Minneapolis/St.-Paul. På avslutningsmiddagen i Chicago får vi besøk av den norske konsulen.

Høydepunkter
• Minneapolis og St. Paul - tvillingbyer
• Besøk på Amish-gård
• John Deere fabrikker
• Caterpillar fabrikk
• Chicago

Høydepunkter
• New Orleans - det franske kvarteret
• Memphis – Graceland og menneskerettighets museet
• St. Louis - Gateway Arch, USAs største monument
• Keokuk - i Hans Barliens fotspor
• St. Olaf College - Grunnlagt av Bernt Julius Muus fra Snåsa
• Chicago - byrundtur i "The Windy City"

Pris pr. person i dobbeltrom kr 23 900
Tillegg for enkeltrom kr 5 800
Tilslutningsbillett utenfor Stavanger kan komme i tillegg

Inkluderer
• Fly Stavanger - Minneapolis, Chicago - Stavanger
• Hotell med frokost 10 netter
• Totalt 5 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen
• Gårdsbesøk som beskrevet i program
• Guidet byrundtur i Chicago og Minneapolis
• Guidet Amish-tur
• Inngang og omvisning på sukkerfabrikk
• Inngang og omvisning på redskapsfabrikk
• Omvisning og prøvesmaking på øl-bryggeri
• Inngang og omvisning på John Deerefabrikker
• Inngang og omvisning på Caterpillarfabrikken
• Norsk reiseleder fra Amerikabussen
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Fra sør til nord

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Pris pr. person i dobbeltrom fra kr 28 200
Tillegg for enkeltrom kr 7 200
Tilslutningsbillett utenfor Værnes kan komme i tillegg.
Inkluderer
• Fly Værnes - New Orleans, Chicago - Værnes
• Hotell 11 netter inkl. frokost
• Busstransport under hele turen
• Middagscruise på Mississippi-elven
• Alligatortur
• 5 måltider utenom frokoster og middagscruise
• Inngang på sørstatsplantasje, Graceland og Vesterheim
• Guidet amish-tur og bytur med norsk guide i Chicago
• Norsk reiseleder fra Amerikabussen
www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

43

De historiske ytre Hebridene
og Nord-Skottland
Dato: 03. august - 13. august 2017
Eksotisk tur til de ytre Hebridene utenfor vestkysten av Skottland - vikingenes Suderøyer -,
med sin spennende historie, fra 5 000 år tilbake og fram til i dag, og med sine varierte vakre
landskaper.
Vi starter i Aberdeen og kjører vestover til Høylandets hovedstad, Inverness og videre til
Ullapool. På veien besøker vi det kjente slagstedet Culloden og Glen Ord destilleri.
Fra Ullapool tar vi fergen til Stornoway, den største byen på de ytre Hebridene.
Vi tilbringer 6 dager her på de ytre-Hebridene hvor vi opplever storslått natur, fortidsminner
som blackhouses, steinsirkler (toppbilde) og broch (hustyper fra jernalderen). Vi skal besøke
museer, minnesmerker, Kisimul Castle (slottet i sjøen) og en helt spesiell flyplass,
der landinger bare kan skje på fjære sjø!

Legg feiringen til Spania

Sommerleiligheter

Gavekort

Hvorfor ikke gjøre noe minnerikt og
spesielt ut av en feiring? La ferien være
en del av feiringen, og nyt samværet
med familie og venner. Om det er en
‘rund-dag’, en bryllupsdag eller
fødselsdag er dette et spesielt og
hyggelig minne for alle. Velg selv hvor
lenge du vil være og fra hvilken by hver
gjest drar ut ifra.

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, nært
strand, butikker, transport m.m. Priser
fra kr 5 000 per uke. Prisen inkluderer:
Leilighet, strøm og utvask. Eventuell
transfer fra flyplassen kommer i tillegg.
Les mer på www.solgruppen.no

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.

- Din lokale leverandør av sportsreiser
Sportsevent er en del av Solgruppen.
Vi skreddersyr treningsleirer og arrangerer sportsreiser på forespørsel for firma,
lag og enkeltpersoner på alle nivå og i alle aldersgrupper.

www.sportsevent.no

Golf

Videre tar vi ferge til Mallaig på fastlands-Skottland. Herfra fortsetter vi bussturen østover
et lite stykke med tog, en togstrekning som blant annet er kjent fra Harry Potter-filmene. Vi
kjører videre inn i det skotske høylandet der vi besøker Balmoral Castle (dronning Elizabeths
residens) og Dunnotar Castle før vi ankommer Aberdeen.
Høydepunkter
• Culloden – berømt slagsted utenfor Inverness
• Fortidsminner av ulike slag på Hebridene
• Kisimul Castle - slottet i sjøen
• Balmoral Castle - Dronning Elizabeths residens
• Dunottar Castle - slott med unik beliggenhet

Sykkel

Pris pr. person i dobbeltrom kr 17 900
Tillegg for enkeltrom kr 3 400
Det kan påløpe et tillegg på prisen, dersom
man reiser fra en annen plass enn Trondheim

Fotball

Inkluderer
• Fly Trondheim - Aberdeen
• Buss- og fergetransport
• 10 overnattinger inkl. frokost
• Norske reiseledere
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Reiseminner

Alminnelige reisebestemmelser
Alminnelige reisebestemmelser
Dette er alminnelige reisebestemmelser for Solgruppen – basert på Lov om pakkereiser*.

beløp. Skriftlig eller muntlig varsel om slik avlysning/
endring må være kommet frem til kunden senest 30
dager før avreise. Alle kort og langtidsferier til Albir,
Gran Canaria og Villajoyosa, gjennomføres uavhengig
av antall reisende.

Bestillingsbetingelser
Bestilling og betaling skjer direkte til Solgruppen AS
på telefon 73 53 50 12, eller på epost: solgruppen@
solgruppen.no. Ved betaling av depositum, anses
betingelsene som akseptert. Depositum pr. person
er satt til kr 3.000,- for 1 og 2 uker, og kr 4.000,- for
lengre opphold på reiser til Albir, Villajoyosa m.m., og
kr 5000,- for reiser til Gran Canaria, Thailand og reiser
med Amerikabussen. Merk: Andre depositumsregler
kan gjelde for tema og-gruppereiser.
Merk: Solgruppen AS har avvikende regler iht. Alminnelige 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. Solgruppen AS får ikke refundert
kjøpte flybilletter, og har i tillegg spesielle betalingsbetingelser hos sine hotelleverandører. Ved avbestilling av en reise, uansett tidspunkt for avbestilling, 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.
Reiseforsikring / Avbestillingsbeskyttelse
Vi anbefaler våre gjester å tegne reiseforsikring med
avbestillingsbeskyttelse for hele turen/oppholdet. Det
anbefales å tegne en avbestillingsbeskyttelse der man
har sine forsikringer, hvis man ikke har det sammen
med reiseforsikringen fra før. Vi gjør oppmerksom
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 tilleggsforsikring for hele oppholdet.
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 Solgruppen AS ved partiell
avbestilling kun refundere differensen mellom avtalte/
innbetalte pris og den nye pris som refererer seg til
det nye deltakerantallet.
Endring av reisen
Foretar den reisende endring av en allerede foretatt
bestilling medfører dette et endringsgebyr på kr. 300,pr. person + og kostnaden for endring hos flyselskapet.
Ubenyttete returbilletter refunderes ikke. Gjester som
avviker fra reisens arrangement må meddele dette
til Solgruppen AS eller reiseleder på stedet. Merk:
Flybilletter har spesielle endringsregler!
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
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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 enkeltromstillegg. 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 oppholdet. 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.
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 statsborgere 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.
Trygdekontorets helsekort
Som følge av EØS-avtalen har du ved et midlertidig
opphold i et EØS land/EU land rett til medisinsk
behandling på lik linje med landets egne innbyggere
på offentlig sykehus ved øyeblikkelig behov for hjelp.
Dersom et privat sykehus skulle være det nærmeste vil
en selv bli økonomisk ansvarlig. Du må dokumentere
din rett ved å legge frem helsekortet. Vær oppmerksom på at dette ikke dekker hjem-transport 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.
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.

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 passasjeren ikke møter opp til avtalt tid. Avtalt
tid og sted skal stå på deltagerbeviset. Solgruppen AS
forutsetter at den reisende er i en slik helsemessig
tilstand at man klarer å gjennomføre reisen.
Mangler
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. 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. Våre bosteder ligger sentralt, byggestøy
og noe støy fra lokaltrafikk og restauranter/barer
i nærheten, kan forekomme. 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/oppholdet kan ikke regne med å bli
behandlet. Evt. kommentarer på utlevert evalueringsskjema blir ikke registrert som reklamasjon.
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 rullestolassistanse på flyplassen. Dersom
andre melder på en deltager, har denne ansvar for at
gjesten oppfyller kravene til gjennomføring av reisen.
Spesielle ønsker
Vi kan ikke garantere for at spesielle ønsker som er
fremmet 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.
Ved å kontakte Solgruppen AS kan du få tilsendt
”Alminnelige vilkår for pakkereiser.” i sin helhet.
Thomas Angells gt. 22, 7011 Trondheim
Telefon 73 53 50 12 – e-post: solgruppen@solgruppen.no
SOLGRUPPEN AS har ovenfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.
Postadresse: Postboks 227 Sentrum, 4001
Stavanger
SOLGRUPPEN AS er medlem av: Norsk
ReiselivsForum, Postadresse: Postboks 2924
Solli, 0230 Oslo
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AVSENDER
Solgruppen AS
Thomas Angellsgt 22
7011 Trondheim

Telefon 73 53 50 12

www.solgruppen.no

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