
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Veckans vandringar  
Vandringsledare: Gerd Marianne Kummel-

Kunnas (Mera info om längd, terrängprofil/nivå 

på vår webbsida) 

 

Dag 1 Ankomst till Malaga, transport till 

Almuñécar. Välkomstdrink och -

middag. 

Dag 2 Vandring mellan byarna Òtivar och 

Itrabo. Lunch på förbokad restaurang. 

Dag 3 En vandring i Almuñécar genom olika 

stadsdelar med stopp för tapas.  

Dag 4  Buss till byn Faragüit vandring i 

bergen lunch vid ruinerna av en 

gammal borg.  

Dag 5 Ledig dag. Möjlighet att boka biljett till 

den spektakulära Caminito del Rey.  

Dag 6 Buss till La Alpujarra på Sierra Nevadas 

sydsluttning, vandring i byn Lanjarón.  

Dag 7 Spektakulära Cuevas de Nerja och 

vandring till Frigiliana. 

Dag 8 Hemresedag. 

Höstvandra i Granada II, 17-24.10 2020 

 

 

Hösten är en härlig tid att vandra i Granada! 
 

Du som gillar att röra på dig utomhus, välkommen 

med och upplev den vackra naturen i Granada, i 

södra Spanien! 

 

Vi bor i rofyllda Almuñécar och gör ledda 

dagsvandringar  både i berg och längs kust.  

 

Under veckan kan du också komplettera 

programmet med andra motions-och träningspass.  
 

Pris: 750 €/pers i dubbelrum,  

850/pers i enkelrum.  

420€ utan logi och transfer. 

I vandringspaketet ingår: 

- Flygfältstransfer t/r 

- 7 nätter på Hotel Victoria 

Playa **** halvpension 

- 1x tapas, 1 x lunch,  

- 5 ledda vandringar  

- Ledda motionspass varje 

dag 

OBS! Flyg ingår ej. 

Vandringspaketet utan logi 

och transfer inkluderar även: 

- 1x tapas, 1xlunch och  

2 x middag  

Min-max: 16–24 delt.  

Begränsat antal enkelrum. 

 

http://www.caminitodelrey.info/


Mera info på http://almunecarsite.wordpress.com 

 

 

 

Övriga motionspass kan vara: 

Pilates: Stärk de viktiga 

hållningsmusklerna i bålen (djupa 

mag- och ryggmusklerna). Träningen 

är lugn. 

Bootcamp: Rolig träning, där du 

tränar både muskler och kondition. 

Vi tar hjälp av redskap i naturen och 

av varandra. 

Muskelstretch: Vi sköter om våra 

muskler före och efter vandringarna.  

Forest Bathing: Djupdyk in i naturen, 

hitta ditt lugn och hämta energi. 

Känn doften av naturen, hör vindens 

sus och andas djupt in frisk luft. 

Träningsledare Gun Nyholm-Stara, 

GN-Wellness 

Anmälan, bekräftelse och 

betalning  

Du anmäler dig genom att fylla i 

det elektroniska anmälningsformuläret 

på vår webbsida. Alternativt kan du 

också skicka dina uppgifter per e-post 

eller ringa oss.  

Anmäl dig senast 17 augusti 2020. 

Flygresor 

Notera att flygresor inte ingår i 

vandringspaketet. Du måste själv 

boka dina flygbiljetter.  

Reseförsäkring 

Du ansvarar själv för rese- och 

resegodsförsäkringar. Om du har ett 

EU-sjukvårdskort, är du berättigad till 

offentlig akutvård i Spanien. 

Mera information 

På vår webbsida hittar du mera 

utförlig information om resan.  

http://almunecarsite.wordpress.com 

Ta kontakt om du har frågor! 

 

Välkommen med! 

. 

 

Researrangör 

Ab Kalliopeja Oy  

Markusgatan 9 

10300 Karis FINLAND 

Gerd Marianne Kummel-Kunnas 

Kaj Kaitsu Kunnas 

Tfn: +358-40-522 6587 

E-post:  info@kalliopeja.fi 

 

 

https://almunecarsite.wordpress.com/yoga-och-varvandra-anmal-dig-har/
mailto:info@kalliopeja.fi

