
 

 
Vi bor på det 

dejlige 
3+* HOTEL 

Roc Flamingo 

 

Ferierejse for singler til 
Costa del Sol - Torremolinos - Malaga 

7. - 14. oktober 2018 
 

Charterferie for dig som gerne vil rejse sammen med andre! 
Forlæng sommeren – rejs med til Costa del Sol  

 

 

 
Sen-sommerturen går til det populære byhotel Roc Flamingo, som blev nyrenoveret i 2017. 
Næsten lige uden for hotellet ligger det stemningsfulde centrum af Torremolinos, hvor der er 
masser af shoppingsmuligheder, dejlige restauranter og barer. Kan du ikke undvære sand mellem 
tæerne og det salte hav, har du under halvanden kilometer til den dejlige strand. I højsæsonen 
kører hotellets shuttlebus til stranden flere gange dagligt. Snup en svalende svømmetur eller slap 
af på en komfortabel solseng i hotellets skønne poolområde. 
 

 

• Inkluderet i prisen: 
 

 
• Fly fra Billund/Kastrup til Malaga Lufthavn t/r  
• Transfer t/r til Lufthavn ca. 20 min. 
• 23 kg. bagage + 10 kg håndbagage 
• 7 overnatninger på hotel Roc Flamingo 
• All. Inclusive – morgen-, frokost og aftenbuffet 
• All. Inclusive – drikkevarer 
• Mad på flyet t/r 

• Professionel dansk guideservice 
• Gratis Wi Fi, i receptionsområdet 

• Velkomstmøde 
• Forskelligt underholdning på hotellet 

 
Detaljer om flyafgang, mødetidspunkt i lufthavn 
og bagageregler vil senere blive fremsendt. 
Du vil også modtage info om området. 

 

 

BETALING: 
Pris for rejsen 5.895,- kr. i delt dobbeltværelse. 
Vigtigt: Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo 
sammen med. Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny 
værelseskammeret eller der opkræves enkeltværelsestillæg. 

 
Prisen er excl. turistskat som betales ved ank. til  
hotel, udflugter, drikkepenge, forsikringer.  
Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr. 
(Vær hurtig, hvis du vil sikre dig et enkeltværelse,  
vi har max 12 til rådighed) 
 
1. rate depositum 2.500,-  
betales senest 1. august 2018 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- indbetales sammen 
med 1 rate.  
Restbeløb 3.395,- indbetales senest 1. sept.  2018.  
 
Ringkøbing Landbobank  
Reg. Nr. 7670 konto  000 70 04 810 
 
Bemærk: det er kun dette kontonummer du kan anvende til rejsen 
 

 
VIGTIGT BEMÆRK:  
Du kan kun deltage, hvis du har tegnet rejseforsikring samt har det blå EU-sygesikringskort. 
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes før betaling af depositum. Så er du sikret, hvis du skulle blive syg inden afrejse. 

 
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate skal indbetales, tilbagebetales 
der ikke indbetalt depositum og tillæg. Ved framelding fra 1. sept. 2018 til 20. sept. 2018 tilbagebetales 1.000,- 
Tilbagebetaling efter 20. sept. 2018 – efter aftale. 
Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med. Framelder den ene sig, tildeles 
den anden en ny værelseskammeret eller der opkræves enkeltværelsestillæg.  
Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. 

 
Turen arrangeres i samarbejde med Primera Travel A/S, som er teknisk rejseudbyder og med 
rejsegarantinumret 1242 i Rejsegarantifonden og med CVR-nr. 21148180 
 
Se i øvrigt  www.frichrejser.dk    -   Yderligere oplysninger ring på 29 24 32 30 til Nancy 
 
Med venlig hilsen Nancy   

http://www.frichrejser.dk/
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