
Solgruppen AS tar forbehold om evt trykkfeil  

ALBIR GARDEN 1 person 2 personer

2 uker Leilighet 1 bad 15 790.- 12690

2 uker Premiumrom 22 950.- 18 950.-

Påmelding til Inger Olsen på epost: i-o3@online.no

Frist :  08.02.23 (NB! fortløpende på påmelding pga kapasitet på bosted- etter fristen er basert på
tilgjengelighet på fly og  bosted) 

*Forbehold om flytillegg ved forlengelse av opphold utover 2 uker 
samt ved påmelding etter fristen. 

soverom med 2 senger
stue med sovesofa og spisemøbler
kjøkken med micro og kokemuligheter
Balkong
Bad med dusj 

Leilighet med 1 soverom
2 senger
Utsikt mot basseng / hage
Minikjøkken (service,bestikk & et lite kjøleskap)
Balkong
Bad med dusj

Premiumrom (kun med helpensjon)

Vårtur til herlige Albir
NRF Telemark inviterer til 

Alle oppgitte priser er pr. person basert på om det er 1 eller 2 personer i rom. Merk at det kun er 1 soverom på Albir

Garden - evt 3. person må ligge på sovesofa.

Albir Garden er et leilighetshotell med 2-roms leiligheter og premiumrom (NB! kun med helpensjon) fordelt i et
hovedbygg og flere lavblokker. Hotellet har en stor hage med flere innbydende basseng med en bassengbar og
solsenger. På Albir Garden er det en stor restaurant med mulighet for å kjøpe frokost, lunsj og middag. Hotellet har
også egen stor bar ved siden av resepsjonen med aktiviteter/underholdning. Albir Garden ligger i et rolig område,
nært hovedgaten i Albir. Albir Garden har innendørs oppvarmet basseng & treningsrom. Gratis WIFI i fellesarealer
og i leiligheter. Vaskemaskiner og minibank. Merk at heis er kun i hovedbygg.

*merk at Solgruppen ikke er ansvarlig for driftmessige eller tekniske forhold på anlegget (inkl bassenger og restauranter)

Ønske om fysikalsk behandling, assistanse på flyplassen, eller andre spesielle behov må formidles
ved bestilling. Solgruppen AS organiserer dette for deg.
Merk at romønsker eller beliggenhet vil formidles, men garanteres ikke.

Tillegg for måltider i leilighet Albir Garden : Frokost: 120 pr døgn .-, halvpensjon 220 pr døgn.-

Albir Garden

Nyt hyggelige feriedager og velgjørende behandlinger i varme og
trygge omgivelser på Albir Garden Hotel & Resort
Solgruppen AS har siden 1994 arrangert kort og langtidsferier til Spania. 

Reiseglede - trygghet - trivsel - felleskap!

Solgruppen har besluttet å ikke tilby L'Alfas Oasis som bosted pga
den uforutsigbare situasjonen knyttet til  restauranten, butikken &

bassenget som for tiden er ute av drift. Vi tilbyr derfor, i samråd med
gruppeleder(e), alternativt bosted for denne reisen.

 Vi håper, som dere, at situasjonen er anderledes til høsten 23. NRF
er orientert om dette

Med Solgruppen AS som reisearrangør kan du føle deg trygg på at du blir godt ivaretatt. Solgruppen har eget 
 servicekontor i Albir med norske ansatte (som snakker norsk og spansk). Solgruppen driver også den populære
Bok-Cafe'n i Albir. Vi har 24 timers vakttelefon, avtaler med norske leger/sykehus, samarbeid med fysioterapeuter
og vil være tett på for å gi dere en så fin opplevelse som mulig. Solgruppen har et variert aktivitet- og
utfluktsprogram som man kan ta del i (utover det som er inkludert i denne reisen).
 Solgruppen er alltid med på transfer tur/retur flyplass i Spania.

Vi har også hatt gleden av å arrangere mange gruppereiser med hundrevis av reisende til tidligere Reuma-Sol.
Denne gangen må vi dessverre endre bosted for reisen men vi håper og tror at vårsolen i Albir vil gjøre godt
uansett. 

2 ukers gruppereise med mulighet for forlengelse *
16.04 - 30.04.23  med fly fra Torp

Fly fra Torp 
16.04.23 Torp - Alicante  

kl. 19:55-23:30
30.04.23 Alicante - Torp

kl. 15:40 - 19:15

Innhold i reisen

Transport tur/retur flyplass
med reiseleder fra Solgruppen
Bosted i valgt kategori og
reiselengde

1 heldagsutflukt  inkl lunsj 

Reiselederservice,
aktivitetsprogram og 24
timers vakttelefon

Lunsj på Bok-Cafe'n
Vaffeltreff

Inkluderte aktiviteter gjennomføres
i perioden 

16.04 - 30.04.23)

Foredrag med fysioterapeut

Bassengtrening 1 x pr uke



Praktisk informasjon

hjelp frem til flytrappen (WCHR)
hjelp opp flytrappen (WCHS)
hjelp frem til setet (WSHC)

Merk at det er stor pågang på opphold  i denne perioden. Pris baserer seg på minimum 10 personer i en
gruppe og pr avgang/avreiseflyplass. Vi ber om fortløpende bestilling (av hensyn til hotellet/andre grupper
og for å kunne tilby ønsket bostedskategori). Vi gjør oppmerksom på at påmelding etter fristen er på
forespørsel. 

Solgruppen gir en gratis gruppeleder pr 15 betalende deltaker i delt rom eller leilighet.

Det er hotellet som bestemmer fordelingen av rom og leiligheter. 
Solgruppen AS mottar gjerne ønsker og vi formidler disse til bostedet, men ønsker kan ikke garanteres. 

De som av helsemessige årsaker må ha HC rom (der dette er tilgjengelig) må oppgi dette ved bestilling.

Alle har 1 kolli a 23 kg innsjekket bagasje inkludert, om noen har behov for 2 kolli så må vi ha beskjed om dette.

Medlemmer som ønsker å bo alene, må betale enkeltromstillegg (innbakt i prisen på prislisten). Reiser man
alene og ønsker å dele rom/leilighet, må man likevel betale enkeltromstillegg om det ikke finnes andre som
også ønsker å dele. Solgruppen har ikke ansvar for å finne romkamerat. 

Solgruppens reiseleder(e) møter gruppen på flyplassen i Alicante ved ankomst og er med på transfer til
flyplassen på retur. Solgruppens reiseledere snakker både spansk og norsk.

Fysioterapi må bestilles på forhånd, i god tid før avreise. Et skjema må fylles ut og sendes fysioterapeuten. 

Assistanse på flyplass må bestilles i god tid.
Det er 3 ulike typer flyplassassistanse:

Gruppeleder kan, før avreise og ved behov, ta kontakt med det selskapet som håndterer assistanse på
flyplassen. Ta kontakt med oss for direkte telefonnummer til assistansetjenesten på deres avreiseflyplass.

Merk at flypersonalet har anledning til å plassere passasjerer med assistanse på de seter de anser som best av
sikkerhetstilsyn. 

Ved bytting av romtype og datoendringer etter bestilling/fakturering tilkommer endringsgebyr på pr. i dag kr
400.-

Solgruppen (eller gruppeledere) har ikke kapasitet til å yte bagasjehjelp til alle, bare til dem som har åpenbart
behov for hjelp, dette må meldes fra om på forhånd. Vi viser til våre reisebestemmelser.

Vi gjør oppmerksom på at Solgruppen ikke kan holdes ansvarlig for driftsmessige eller tekniske forhold knyttet
til anlegget eller bassengene. Solgruppen kan heller ikke holdes ansvarlig for evt. krav Spanske myndigheter
stiller til næringslivet i fht energisparing /oppvarming. 



Albir Garden


