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TJEJRESA MED ÅSE & ANNA TILL MÁLAGA 

 

 
Följ med Anna, Åse och Gunilla till underbara Málaga. Njut av staden, stranden och solen. Vi kommer att 
starta varje morgon med strandpromenad för att sedan tillsammans avnjuta frukost.  
 
Dagarna kommer sedan fyllas med flamenco, Cava/ vinprovning, shopping, mysiga restaurangbesök och 
takterrasser. Naturligtvis finns det tid för egen tid i denna underbara stad. Åse och Gunilla står för skratt, 
glitter och visar dig stadens guldkorn. 
Vi studsar tidigt iväg på mornarna för promenad och Anna kommer även hålla några föreläsningar om stress, 
energi, skratt och ”livets kickar. Tillsammans kommer vi njuta underbara dagar, en tjejresa med fokus på 
hälsa, skratt, inspiration, smultronställen och gemenskap.  
 
Packa ner dina bekväma skor så upptäcker vi Málaga tillsamammans! 
 
 
 

MÁLAGA - Flamenco, tapas, underbart klimat och 
vänliga människor 

 
 

Den mysiga hamnstaden Málaga ligger på Spaniens södra kust, Costa del Sol. Staden är en välkänd 
kulturstad i det vackra Andalusien. I Málagas storstadsområde bor idag cirka en miljon invånare. 

Men känslan är absolut ingen storstad, det är lätt att ta sig runt till fots och gå runt i de mysiga 
gränderna. Det vimlar av trevliga utecaféer, barer och restauranger.  Och det är inga avstånd mellan den 
gamla citykärnan och havet. Allt finns på bekvämt gångavstånd. Med havet och stranden så nära gör 
Málaga till en perfekt stad för både sol, bad, kultur och shopping.  

Helt enkelt en riktig spansk stad! 
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Kultur och stränder 

Antalet muséer är imponerande för en stad av Málagas storlek, men staden skulle inte ha den 
dragningskraft den har om den inte också hade stränder.  Den största och mest centralt belägna är Playa 
Malagueta, strax bakom den nya och moderna strandpromenaden Muelle Uno och inte så långt från 
tjurfäktningsarenancoch vårt hotell. 

Intressanta muséer som Centre Pompidou, Carmen Thyssen, Picassomuseet, Museo Picasso (för övrigt 
Picassos födelsestad) de hör alla till dragplåstren när Málaga kan mäta sig med Barcelona, Madrid och 
Bilbao som ledande spansk kulturell weekendstad. Flamenco är också en stor del av Málagas själ. 

 

Mysiga kvarter och gränder 

I Málagas gamla stadsdel runt stora torget Plaza de Constitución och katedralen ligger det gott om 
tapasrestauranger, barer caféer och butiker. Calle Marques de Larios är paradgatan och gatorna runt 
omkring har den mesta shoppingen. Ett besök på den fina saluhallen Mercado Atarazanas, är väl värt ett 
besök. Läckert belägen i ett före detta skeppsvarv. Allt ligger inom gångavstånd denna behändiga stad. 

 

Bra klimat hela året 

Malaga är omringad av berg och ligger beläget i en dal med två floder som rinner ut i medelhavet. I 
staden råder ett subtropiskt medelhavsklimat som innebär solsken i stort sett året runt. Malaga har i 
genomsnitt den varmaste vintern i hela Europa med en dagstemperatur som vanligtvis inte sjunker 
under 15 grader men kan under sin högsäsong nå temperaturer på över 30 grader. 

 

Historia överallt 

När man strosar runt i gamla stan känner man verkligen att historian finns finns närvarande i varje vrå 
och gränd, här finns det genuint spanska även om morernas framfart tydligt har satt sina spår. Den 
moriska perioden, som pågick i över 700 år, har inte bara påverkat Málagas arkitektur och uppbyggnad, 
det har även haft inverkan på språket och kulturen som överallt i Andalusien. 

 

Sagt om Málaga 

"Málaga är en behändigt liten stad som ändå har storstadspuls." (msn.com) 

 

"Málaga är inte bara en av Costa del sols mer genuina städer, full av sevärdheter, utan också en av de 
vackraste." (svd.se) 

 

"I Málaga är det aldrig långt till en tapasbar eller ett fik." (vagabond.se) 

 

” Málaga har allt - strand, underbart klimat, takterrasser, kultur, vänliga människor, bra shopping, god 
mat och dryck till bra priser” (Gunilla Garro 😊) 
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HOTELLET I MÁLAGA  
Soho boutique Las Vegas Málaga 3*** 

  
 

Soho Boutique Las Vegas ligger vid havet och har utsikt över stranden La Malagueta. Hotellet har 
liten utomhuspool, en liten trädgård och luftiga rum med egen balkong. Málagas historiska centrum 
ligger på ca 15-20 min promenad 

Rummen på Soho Boutique Las Vegas är rymliga och luftkonditionerade. Alla rum har gratis WiFi, 
värdeskåp, satellit-tv, hårtork och ett badrum i marmor. 

En kontinental frukostbuffé serveras i hotellets kafé vid poolen. Det finns även en kafébar vid 
receptionen. 

Personalen i 24-timmarsreceptionen kan hjälpa till med bagageförvaring och turistinformation. Det 
finns gott om barer och restauranger inom 50 meter från Soho Boutique Las Vegas. Málagas katedral 
och Picassomuseet ligger ca 20 - 25 minuters promenad bort. 

 

FLYG 
 
FLYG ARLANDA & KASTRUP 23 MAJ-28 MAJ-2019 SAS och Norwegian  
 
 
Utresa 23 MAJ 
 
Kastrup – Málaga  06.20-10.00 
Arlanda – Málaga  11.05-15.30 (SAS) 
 
Hemresa 28 MAJ 
 
Málaga– Kastrup  15.40-19.25 
Málaga – Arlanda  14.30-18.40 
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RESEFAKTA 
 
DATUM: 23 - 28 MAJ 2019 
 
PRIS: 12 490/person med avresa från Stockholm 

   
 
I PRISET INGÅR: 
 

 Flyg med SAS /Norwegian från Arlanda eller Kastrup 
 

 Incheckat bagage 
  

 Transfer T/R flygplatsen i Málaga 
 

 Del i dubbelrum 5 nätter 
 

 Frukost alla dagar 
 

 Vinprovningsaktivitet 
 

 Välkomstmiddag 
 

 Föreläsningar och aktiviteter enligt program 
 

 Reseledare Gunilla Garro 
 

Tillval 

 Enkelrum 

 Arrangerade måltider som inte är med i programmet 

  

Tillägg  

 Avresa från Köpenhamn 800 SEK 

 

 

 

För bokning och info:  gunilla@fieldwood.se    Mobil: 0723 16 09 01 
 
 

Varmt välkommen med! 
 
 
Vi reserverar oss för pris och tidtabell ändringar utom vår kontroll samt förändringar i valutakursen 


