Ny rejsemulighed for ældre i Greve kommune
”Vi lytter til vores gæster”, siger Kim Thorsgaard, ejer af rejsebureauet Bella Rejser,
som tilbyder rejser for pensionister i de fleste af landets kommuner efter et særligt
koncept.
Efter succesen med pensionistrejser til Mallorca og Tenerife udvider rejsebureauet med
flere nye rejsemål. Et af de nye skud på stammen er Andalusien – Sydspaniens farverige
og eksotiske region.
- Vi har simpelthen spurgt vores gæster, hvor de ellers kunne tænke sig at rejse hen, og
mange havde et ønske om at opleve ”det rigtige” Spanien.
Her er valget faldet på Costa Tropical og byen Almuñecar som det perfekte rejsemål. Ud
over et behageligt klima byder området også på ægte lokalkolorit og sydlandsk charme.
Et godt og hyggeligt 3-stjernet hotel, lige ud til strandpromenaden, er basen for en uge
med masser af storslåede kultur- og naturoplevelser.
Området byder på et væld af spændende udflugtsmuligheder som Granada med den
berømte mauriske Alhambra borg, Picasso museet i Malaga og de små hvide landsbyer,
som kysten er så kendt for. Overalt ses den tropiske frodighed med avocadotræer, mango
og appelsintræer, så ikke uden grund at egnen hedder Costa Tropical, der samtidig er den
luneste provins i Spanien.
Alt dette opleves på de 4 udflugter som er inkluderet i rejsens pris, og rejsebureauets
dygtige danske rejseleder glæder sig til at tage imod og fortælle om Andalusiens flora og
spændende historie.
- De der kender os ved, at vi sætter en ære i at være perfektionistiske og give vores
gæster unikke oplevelser i trygge rammer. Vi er stolte af vores succes, så vi nu på 5. år
kan levere Danmarks bedste pensionistrejser, siger Kim Thorsgaard.
Fra de fleste af landets kommuner arrangeres én til to gange om året en rejse, hver gang
til et nyt rejsemål. Turen til Andalusien for pensionister i Greve kommune har afrejse 14.
november 2018 og inkluderer også bustransport fra Greve til Kastrup t/r og hjælp til tjekin i lufthavnen.
Der kan læses meget mere om hele turen til Costa Tropical i Andalusien på
www.bellarejser.dk, og brochure kan rekvireres fra rejsebureauet på tlf. 27 31 37 05.

Billedtekst: Minimalistisk hygge og charme er typiske kendetegn for Andalusiens hvide
landsbyer, som turens deltagere så rigeligt kommer til at opleve.

