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FÖLJ MED PÅ EN KULTURELL OCH SPÄNNANDE
TUR TILL MALAGA
När: 1 november kl 08.45 - ca 18.00
Var: Buss hämtar upp oss vid H10 (Casinot), 08.45 samt vid McDonalds (Calahonda infarten), 09.15. Vänligen uppge vid bokning var du vill bli upphämtad.
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Under denna dag kommer vi både att
få veta lite mer om Malagas historia
samt besöka det välkända och
mycket populära Automobil museet.
Under vår vandring i Malaga, som
kommer att ta ca 3 timmar (lugn
takt, utrymme finns även för en
kaffepaus), kommer vår guide att
berätta om Malagas historia samt
mer specifikt om de byggnader som
vi passerar under vår vandring. Vi
kommer dock inte att gå in i dessa
byggnader (det tillåter inte tiden). Vi
kommer bl a att se Alcazaba, Teatro
Romano (Malagas äldsta byggnad),
Katedralen, som i folkmun kallas La
Manquita (den enarmade damen),
eftersom man inte hade råd att
bygga bägge klocktornen. Efter vår
lunch som kommer att bestå av olika
tapas med dryck, kommer bussen att
ta oss vidare till Bilmuseét, där vi får
en guidad tur på ca 1 timme. Det
kommer även att finnas lite tid för
att strosa runt i museet på egen
hand efter guidningen. Märk dock att
all guidning är på engelska.
Hemfärd beräknas till ca 17.00.
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Värdinna:

Monica Tinggård

Anmälan:
24/10.

Till värdinnan på mejl, monica.tinggard@gmail.com, senast den

Anmälan är bindande, då du har fått en skriftlig bekräftelse på ditt deltagande.
Avbokar du före sista anmälningsdag, behöver du inte betala för aktiviteten.
Kostnad: 68€, inkl bussresa Malaga tor, guidad vandring i Malaga, lunch bestående av olika tapas med dryck, transfer mellan Gamla Stan till Bilmuseét, där
inträde samt guidad tur på ca 1 timme ingår.
Kostnad för gäster är 75 euro
Betalning: Görs till SWEAs konto, Banco La Caixa
Konto 2100 2676 12 0210084890
IBAN-nummer: ES21 2100 2676 12 0210084890
BIC-code: CAIXESBB661
OBS:

Inbetalning måste finnas på SWEAs konto senast den 25 oktober och
glöm inte att ange ditt namn på betalningen.
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