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Hovedkatalog 2020 / 2021

Fellesreiser for vinter, vår og høst 2020

Denne katalogen inneholder våre fellesreiser og gruppereiser for vår og høst året 2020.
Med begrepet fellesreise mener vi tilrettelagte, sosiale og trygge reiser hvor flere reisende
deltar på samme reise, og på samme opplegg under oppholdet. Det kan være reiser
med felles aktivitet som bridgeturnering, seniordans, trim, dans og musikk og annet.
Deltakere kan reise fra flere norske byer og samles til fellesskap på bostedet og /eller felles
aktivitet på destinasjonen. Med forbehold om endringer i program, priser og trykkfeil.

- kommer i April 2020

I hovedkatalogen som kommer i løpet av april 2020, vil våre reisemål for kort- og langtidsferie høsten 2020 og vinter/vår 2021 bli
presentert. Alle reisemål, utvalgte bosteder og priseksempler på langtidsferie blir også godt presentert i hovedkatalogen.
Utfyllende informasjon og bilder finnes på våre hjemmesider. I tillegg presenteres vår reiselederservice på
stedet, samt eksempler på aktiviteter og utflukter man kan ta del i på reisemålet. Fellesreiser for vinter og vår 2021
vil også bli beskrevet i hovedkatalogen. Følg med på vår nettside, facebookside eller meld deg på vårt nyhetsbrev på epost.

Det lønner seg å bestille tidlig

Det er ikke bare deilig å slippe å stresse med feriebestillingen
i siste liten, men du kan også spare penger. Se etter soltilbud på flere av våre utvalgte turer. Ikke nok med det, når du
bestiller tidlig står du også først i køen for å sikre
deg din favorittleilighet eller favoritthotel. Alle rabatter
trekkes i fra ved bestilling.

Rabatt!

Bestill tidlig.
På utvalgte turer.
Se etter soltilbud

Trygge og behagelige reiser med sosialt
fellesskap for godt voksne
Tilrettelegger reiser
En reise med Solgruppen kan bli akkurat slik du ønsker deg. Du velger selv den
flyplassen du vil reise fra, hvor du vil bo
under oppholdet og selvsagt hvor lenge
du ønsker å være der. Våre guider på
reisemålene er behjelpelig om du skulle
ha spørsmål underveis i oppholdet.
Din trygghet - vårt ansvar
Vi kan tilrettelegge på flyplassen dersom du
har behov for assistanse. Vi kan på de fleste
steder tilby leie av hjelpemidler under oppholdet. Vi har norske og/eller norsktalende
reiseledere på reisemålene og døgn åpen
vakttelefon til både reiseledere og lege.
Fellesskap og trivsel
Sosialt fellesskap og godt humør er viktig
for oss. Vi tilbyr inkluderende og hyggelige

aktiviteter på reisemålene. Våre reiseledere
arrangerer aktiviteter som for eksempel
felles trimturer, boccia, felles måltider,
bingo og quiz. Solgruppen har også mange gjester som reiser alene, og kommer
igjen år etter år. En av de viktigste årsakene til dette er nettopp dette fellesskapet.
Med langtidsferie til varmere strøk unngår du snø/slaps, isbelagte fortau og
lange dager innendørs. Solen og varmen har dokumentert helsebringende effekt på kroppen og livsgleden øker.
Reiseglede
Solgruppen arrangerer ukentlig interessante og innholdsrike utflukter som gir
gjestene mulighet til å få nye impulser på
sin langtidsferie. Historie, geografi, kultur,
mat og drikke – her er noe for enhver smak.

Innholdsfortegnelse
4 Fellesreiser til Altea
14 Andalucia rundt med sydenferie i Albir
5 Fellesreise til Albir med all-inclusive 16 Bridge i solskinn i Albir
6 Fellesreise til Albir uten enk. tillegg 17 Fellesreise til Albir for den litt mer aktive
7 Seniordans til Albir uten enk. tillegg 18 Høsttur med Seniordans i Albir
8 Midtvesten og musikkbyer i USA
19 Fellesreise til den historiske perlen Calpe
9 Skottland og indre Hebridene
20 Høstfest i Albir med Tore Strømøy
10 Route 66 fra Chicago til Los Angeles 21 Datakurs i Albir
11 Washington DC og New York med Ole O. Moen 22 Den norske Bok-Cafen i Albir og Viva Espana
12 Kyst til kyst i USA via Yellowstone Nasjonalpark 23 Høstturer som ikke er klare for salg
13 Indianernes USA med Tore Strømøy
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Forhåndsreserver din kort- og langtidsferie allerede nå!
Våre medarbeidere

Du trenger ikke å vente til hovedkatalogen kommer! Ring oss eller send inn forespørsel på forhånd så blir du kontaktet
med et uforpliktende pristilbud når vi har priser klare. Dette er en fin måte å ”sikre” deg ditt favorittbosted.

Albir
Anita
Grunder

Bjørn
Daglig leder

Albir er stedet for deg som ønsker rolige omgivelser, men som likevel vil ha sjøen, stranden og utfluktsmulighetene tilgjengelig.
Her er god lokal mat og deilig drikke. I Albir kommer man greit rundt
med rullator, rullestol, elektrisk scooter etc. Her er også mange
norske innslag: Sjømannskirken, Solgruppens Bok-Café, restauranter, butikker,
fysioterapeuter, tannlege, lege og andre helsetjenester. De fleste av våre
bosteder i Albir har norsk TV, man får kjøpt norske aviser og ukeblader på
Bok-Cafe´n, som også har arrangementer og hjemmelaget norsk mat.

Altea og Calpe
Ann-Kristin
Kontorleder

Kjersti
Reisekonsulent

Erling
Amerikabussen

Berit
Reisekonsulent

Julie (permisjon)
Reisekonsulent

Ingrid
Reisekonsulent

Christian
It og marked
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Maiken
Reisekonsulent

Altea og Calpe er begge gamle fiskelandsbyer med særdeles trivelige
gamlebyer. Alteas hvite gamleby med steinbelagte trange gater og
fargerike blomster er et kjent reisemål for mange. Calpe er også et yndet
reisemål og kjennetegnes med en karakteristisk klippe på 332m som skiller
byens to strender. I både Altea og Calpe tilbyr vi moderne nyoppussede
hoteller med flotte fasiliteter og flott beliggenhet ved sjøen.

Gran Canaria
Gran Canaria er den 3. største av Kanariøyene med 1560 m2 og det nest
høyeste folketallet. Klimaet er det beste og mest stabile vi kan tilby,
man kan trimme og trene gjennom gåturer og fysisk aktivitet.
Et langtidsopphold i dette klimaet gir helsegevinst både for kropp
og sjel. På Gran Canaria tilbyr vi private leiligheter, leilighetshotell
og hotell. Vi har fellesreiser på Gran Canaria med avganger i
januar og februar som også blir presentert i vår nye hovedkatalog.

Thailand
Jomtien, utenfor Pattaya har blitt en stor favoritt blant nordmenn og
ligger bare vel 1,5 timers kjøring fra Bangkok. Her er strender,
butikker, barer og et stort utvalg av restauranter. Det finnes flere
norske gode restauranter og sjømannskirken er godt besøkt. Buddha Hill har
mange turløyper og en tur langs strandpromenaden når solen går ned er en
fin avslutning på dagen. “Storbyen” Pattaya er kun 15 minutter unna.
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Fellesreiser til Altea

Rabatt!
bestill før*

Rabatt trekkes fra
ved bestilling

Fellesreise til Albir med
all-inclusive

*Bestill tidlig rabatt gjelder på turene med avgang i september og oktober og gjelder ved bestilling før 30.04.20

Pris fra

Reiselengder

kr 13 490,-

2, 3, 4 og 5 uker
Avganger

03. mars, 19. september og 17. oktober
Altea - middelhavets perle

Alteas hvite gamleby med sine steinbelagte trange
gater er stedets fremste attraksjon. Den pittoreske
kirkeplassen med et rikt utvalg av gallerier,
små
butikker
og
restauranter
er
gamlebyens samlingspunkt. Byen er delt i
tre områder, sentrum, strandpromenaden
og kirkeplassen i gamlebyen. På kirkeplassen
ligger den vakre kirken med de Altea-blå,
glaserte kuplene. Altea er kjent for denne
spesielle blåfargen, som man kan se igjen i
alt fra kunst og malerier til dører på de små
husene. Flere malere, poeter og forfattere
har valgt å bosette seg her på grunn av
de vakre omgivelsene.

Vi inviterer til fellesreiser til Altea og Hotel Cap Negret. Altea med sin sjarm
trekker mange turister, og atmosfæren er idyllisk. Hotellet ligger fint plassert like
utenfor sentrum av Altea. Hotellet er moderne og har en fantastisk beliggenhet
ved stranden. Hotellet har mange fasiliteter og flotte uteområder med blant
annet egen strandlinje og et stort bassengområdet like ved stranden.

Det er trivelig å dra på tur sammen. På denne reisen samles gjester fra hele Norge
og møtes til en deilig sydentur der nesten ”alt” er inkludert på strandhotellet
Hotel Kaktus. Her bor man med fantatisk utsikt og midt på den flotte strandpromenaden i Albir,
som
strekker seg helt inn til pittoreske Altea.

Fellesskap og trygghet

er det dessverre ikke så godt egnet om
man har gangbesvær eller behov for
hjelpemidler for å ta seg frem. I sentrum
er det også en flott strandpromenade
med restauranter og cafeer. Denne
kan du også følge hele veien til Albir.
Hotellet har egen shuttlebuss som
kjører inn til sentrum flere ganger daglig.

Albir

Avganger

Solgruppens aktivitetsprogram

Det er satt av et bord i spiseområdet på
hotellet der våre gjester sitter samlet.
Solgruppens reiseledere har treffetider og aktiviteter flere ganger ukentlig.
I tillegg vil det også være mulig å bli
med på alle Solgruppens arrangementer
i Albir, om man ønsker det. Bussen
til Albir går ca. 1 km fra hotellet.

Praktisk informasjon

Priseksempler er satt fra Oslo / TrondFor å ta seg inn til Altea kan man velge heim. Vi tilbyr avganger fra de fleste
å spasere over broen eller gjennom norske flyplasser. Kontakt oss for
boligområdet fra Hotel Cap Negret. forespørsel fra din nærmeste flyplass.
Det er en del trapper og sjarmerende
trange gater i gamlebyen i Altea. Her

TUREN INKLUDERER

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og Hotel Cap Negret
• Overnatting i dobbeltrom comfort
• Halvpensjon med vin og vann til middag
• 2 utflukter inkl. lunsj
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

PRISINFORMASJON
Reiselengde 2 uker:
Reiselengde 3 uker:
Reiselengde 4 uker:
Reiselengde 5 uker:

fra kr 13 490,- p.p.
fra kr 16 490,- p.p.
fra kr 18 990,- p.p.
fra kr 22 490,- p.p.

Enkeltromstillegg fra 240,- per person per døgn
Oppgradering av rom på forespørsel.
Se alle avganger og priser på www.solgruppen.no
eller ring oss på telefon 73 53 50 12.
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Pris fra

Reiselengde

kr 15 490,-

2 uker
Avgang

10. mars 2020
Albir er et populært sted, vi har mange reisende som kommer tilbake år
etter år. Solgruppens norske servicekontor i Albir organiserer henting og
kjøring av gjester til flyplass. De legger
også opp til forskjellige aktiviteter og
utflukter og sosialt samvær.
Ved ankomst får man utlevert vårt
aktivitetsprogram som blant annet
kan inneholde bocciaspill, filmkvelder,
spanskkurs, gåturer, bingo, datakafé og
strikkekafé på Den Norske Bok-Cafe´n
og spennende utflukter i nærområdet.

Vi har i tillegg lagt opp til en quizkveld,
en bingokveld, to lunsjtreff på hotellet
og en felles gåtur med lunsj og drikke for
gruppen på denne turen. Reiseleder har
i tillegg faste treffetider og aktiviteter.

Utvid oppholdet

På alle våre fellesreiser til Albir kan du
utvide oppholdet, enten i forkant eller etter reisen. Reiselengde
bestemmer du selv. Enten kan du
fortsette å bo på Hotel Kaktus
eller så kan du bytte bosted til en
leilighet eller et annet hotell.

Avganger

Priseksempler er satt fra Oslo / Trondheim. Vi tilbyr
avganger fra de fleste norske flyplasser. Kontakt oss
for forespørsel fra din nærmeste flyplass.

Strandpromenaden i Albir

Strandpromenaden Paseo de las Estrallas del Albir
er et perfekt utgangspunkt. Her kan man rusle
seg en tur langs den 1 km lange marmorbelagte
promenaden. Eller man kan nyte utsikten
fra en av de mange benkene som er plassert
her. I 2015 ble promenaden oppusset med nye
marmorfliser og offentlige toaletter.

TUREN INKLUDERER

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og Hotel Kaktus
• 14 overnattinger i standard dobbeltrom
• Fullpensjon frokost, lunsj og middag
• Fri kaffe og lokale drikkevarer fra 13.00 - 23.00
• Felles gåtur inkl. lunsjpakke og drikke
• To lunsjtreff på hotellet
• Quizkveld og bingokveld
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

PRISINFORMASJON
Reiselengde 2 uker:

fra kr 15 490,- p.p.

Enkeltromstillegg fra 250,- per person per døgn
Bestill reisen på www.solgruppen.no eller ring oss
på telefon 73 53 50 12.
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Felles vårtur til Albir
-uten enkeltromstillegg

Reiselengde

2 uker

Pris fra

kr 15 490,-

Påsken er akkurat unnagjort og vi inviterer til felles vårtur til Albir. Vi bor på
strandhotellet Hotel Kaktus, hvor vi har inkludert halvpensjon. Frokost og enten
lunsj eller middag er inkludert hver dag. Reisen er uten enkeltromstillegg.

Avgang

Seniordans i Albir
-uten enkeltromstillegg

Bli med felles seniordansetur til Albir. Dette er turen for deg som danser seniordans, og vil reise på egen hånd eller sammen med gode dansevenner. Her er
man altså ikke avhengig av at en større forening reiser sammen på fellestur, her
vil seniordansere fra alle kanter av landet møtes til felles dans og opplevelser.

18.04.2020

Mange har spasertur til fyret som fast morgenrutine når de er på ferie i Albir. Hele turen til fyret og
tilbake er nesten 5 km lang og gjør godt for både
hjerte og sinn. Langs den flotte turstien
er det satt opp utsiktsplasser som gjør turen
fin for både de som ønsker et rolig
tempo, og de treningsglade blant oss.
Fyret ble bygd i 1863 og er bygd ved siden
av ruinene etter et gammelt vakttårn fra
1500-tallet. Et tårn som Kong Felipe II satte
opp, for å holde øye med piratene som på den
tiden herjet og plyndret langs kysten.

Bli kjent med andre

Mange av våre gjester reiser alene
av ulike årsaker. Våre fellesreiser til
Albir er veldig godt egnet for å reise
alene og bli kjent med andre. Denne
turen er spesielt godt egnet ettersom
vi har muligheten til å tilby turen
uten enkeltromstillegg.

Avganger

Priseksempler er satt fra Oslo /
Trondheim. Vi tilbyr avganger fra de
fleste norske flyplasser. Kontakt oss for
forespørsel fra din nærmeste flyplass.

Utvid oppholdet

På alle våre fellesreiser til Albir kan du
utvide oppholdet, enten i forkant eller
Behagelige temperaturer
etter reisen. Reiselengde bestemmer du
Dette er kanskje årets fineste periode selv. Enten kan du fortsette å bo på
og en perfekt anledning til å Hotel Kaktus eller så kan du bytte bosted
tjuvstarte sommeren hjemme i Norge. til en leilighet eller et annet hotell.
På denne tiden av året er det meget
behagelige temperaturer.

TUREN INKLUDERER

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og Hotel Kaktus
• Overnatting i standard dobbeltrom
• Halvpensjon (frokost og middag. Middag kan evt
byttes til lunsj)
• 1 velkomstmøte inkl. lunsj med drikke
• 1 felles gåtur med piknik og vin
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

Reiselengde 2 uker:

fra kr 15 490,-

Bestill reisen på www.solgruppen.no eller ring oss
på telefon 73 53 50 12
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2 uker

Pris fra

kr 15 990,-

Avgang

25. april 2020

Spasertur til El Faro - fyret i Albir

PRISINFORMASJON

Reiselengde

www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Seniordans i solskinn

Vi har dyktige danseledere som også tar
godt vare på den sosiale biten. Turen
varer i 2 uker. Det er lagt opp til
seniordans
annenhver
formiddag
på Hotel Kaktus.

Solgruppens aktivitetsprogram

Utvid oppholdet

På alle våre fellesreiser til Albir kan du
utvide oppholdet, enten i forkant eller etter reisen. Reiselengde
bestemmer du selv. Enten kan
du fortsette å bo på Hotel Kaktus eller så kan du bytte bosted til
en leilighet eller et annet hotell.

Ved ankomst får man utlevert vårt
aktivitetsprogram som blant annet Danseleder
kan inneholde bocciaspill, filmkvelder, Danseleder på turen er Bente Hammer.
spanskkurs, gåturer, bingo, datakafe og
strikkekafe på Den Norske Bok-Cafe´n
og spennende utflukter i nærområdet.
Solgruppens reiseledere har i tillegg faste
treffetider og aktiviteter.

Avganger

Priseksempler er satt fra Oslo / Trondheim. Vi tilbyr
avganger fra de fleste norske flyplasser. Kontakt oss
for forespørsel fra din nærmeste flyplass.

Seniordans

Seniordans er en ganske ny danseform, hvor man
ikke trenger å ha med partner, da danserne markeres med røde eller blå bånd. Det benyttes internasjonale danser, som velutdannede danseledere
sørger for lettfattelig instruksjon og ingen prestasjonskrav. Dansen er utformet på en måte som gjør
den velegnet for eldre mennesker. Den gir bedre
fysikk, konsentrasjonsevne, trivsel og glede.

TUREN INKLUDERER

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og Hotel Kaktus
• Overnatting i standard dobbeltrom
• Halvpensjon (frokost og middag. Middag kan evt
byttes til lunsj)
• Dans på hotellet med danseleder
• 1 velkomstmøte inkl. lunsj med drikke
• 1 felles gåtur med piknik og vin
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

PRISINFORMASJON
Reiselengde 2 uker:

fra kr 15 990,-

Se alle avganger og priser på www.solgruppen.no,
eller ring oss på telefon 73 53 50 12
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Midtvesten og musikkbyer i USA
med unik 17. mai feiring i Chicago

Reiselengde

14 dager

Pris fra

kr 29 900,-

Avgang

12.05.2020

Sørvestre Skottland og
de indre Hebridene

Vi starter i Midtvesten og besøker steder med tydelig spor fra norske utvandrere
og deltar i en 17. maifeiring du sent vil glemme. På veien sørover skal vi innom en
Amish bosetting, storbyen Chicago, farmen til Belle Gunness i La Porte, Lincolns
hjemby Springfield og St. Louis. Videre kjører vi inn i ”musikk-staten” Tennesse og
countrymusikkens mekka Nashville. Turen avsluttes med å se Elvis bolig Graceland, menneskerettighetsmuseet og Beale Street i legendariske Memphis.

Bli med på en spennede tur i vesterled, til en interessant del av Skottland. Vi skal
besøke et naturskjønt område i det sør-vestlige Skottland og litt av Indre Hebridene. Denne tiden av året er det utrolig vakkert her, spesielt på øya Arran som
er kjent for sin blomsterprakt. Her er det også mye historie, og med radarparet
Kristin Prestvold og Ragnar Jenssen i spissen blir det en unik tur-opplevelse!

Turen starter i Minneapolis, hvor vi
kjører en byrundtur med norsk guide.
Videre kjører vi sørover og utforsker
et område der det bor mange norskættede. På veien sørvestover gjør vi
en guidet tur i et Amish-område og
besøker Stoughton der den store ”Syttende-maifestivalen” finner sted. Her
besøker vi blant annet en Sons of Norway losje. I Chicago skal vi delta i 17.
maifestiviteten, gjøre en byrundtur,
samt en utflukt til La Porte i Indiana,
hvor Belle Gunness hadde farmen sin.

Turen starter med buss fra Edinburgh
flyplass til Glasgow. Vi gjør litt sightseeing i byen før vi overnatter her. Vi fortsetter vestover mot Skottlands vestkyst.
Første stopp er ved Loch Lomond, som
er lovprist for sin skjønnhet. Dagens mål
er øya Islay, som er en del av de Indre
Hebridene. Her er det spektakulær natur,
flere kulturminner og hele 8 whiskydestillerier. Etter to overnattinger på
Islay vender vi tilbake til fastlandet og
gjør oss kjent på Kintyre halvøyen, før
vi igjen skal ombord på en ferge som
tar oss til øya Isle of Arran. Her skal vi
blant annet se slottet der den onde
ridder Kato bodde, i filmatiseringen av
”Mio min Mio”. Denne øya er kjent for

skal bo i nærheten av The Gateway Arch.
Fra St. Louis kjører vi til Nashville hvor
vi skal på konsert på den sagnomsuste country-scenen på Grand Ole Opry.
Neste dag skal vi tilbringe dagen i sentrum av Nashville, hvor vi anbefaler et
besøk på Country Music Hall of Fame, og
ikke minst spasere på Broadway med alle
countrybarene som spiller livemusikk.
Siste etappe med bussen går til Memphis
hvor vi skal bo standsmessig på et nytt
hotell på selveste Graceland. Vi besøker
Elvis bolig og alle Elvismuseene,
og
Menneskerettsmuseet
hvor
Neste morgen kjører vi mot sør, kjapt Martin Luther Kings ble skutt i 1968.
innom Lincolns hjemby, Springfield. Det blir også anledning til å spasere
Vi fortsetter videre til St. Louis hvor vi ned den kjente Bluesgaten Beale Street.

TUREN INKLUDERER

Reiselengde

8 dager
19.05.2020

et enormt blomsterflor på denne tiden
av året. Siste fergetur går fra Brodick
til Ardrossan. Vi besøker utstillingen
”Vikingar!” i Largs, der den norske kongen Håkon Håkonson tapte slaget som på
mange vis markerte slutten på vikingenes innflytelse på det skotske fastlandet.
Vi ligger over i Ayr, en festningsby fra den
engelske revolusjon. Neste dag ser vi
det praktfulle Culzean Castle og Robert
Burns-senteret i Allowway. Senteret er
bygd ved fødestedet til den skotske nasjonaldikteren, og er omgitt av en stor
og fin park. På turens siste kveld skal vi
på Oxford Bar i Edinburgh, som er den
litterære politihelten Rebus favorittsted.

Reiseledere

Kristin Prestvold er utdannet
arkeolog og jobber som
fylkesarkeolog i Trøndelag.
Hun har i en årrekke jobbet
med formidling og forvaltning
av kulturminner i både inn- og
utland, blant annet Skottland.
Ragnar Jenssen har flere 10-talls turer som
reiseleder i Skottland og Irland. Han er tidligere
kultursjef I Ørland kommune.

TUREN INKLUDERER

PRISINFORMASJON

PRISINFORMASJON
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kr 15 900,-

Avgang

• Fly Oslo/Trondheim - Minneapolis, retur fra Memphis
• 12 hotellovernattinger inkl. frokost
• 7 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA
• Inngang på Graceland, bolighuset til Elvis og
museene i tilknytning
• Konsert på Grand Ole Opry
• Norsktalende byguider i Chicago og Minneapolis
• Norsk reiseleder
• Tips til sjåfør og byguider
Pris per person i dobbeltrom:
kr 29 900,Pris for å reise alene: 		
kr 38 900,Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no

Pris fra

• Fly Trondheim/Oslo - Edinburgh t/r inkl. 1 kolli
• All buss og fergetransport under turen
• Inngangsbilletter på besøkssteder i programmet
• 7 hotellovernattinger inkl. frokost
• 2 norske reiseledere på hele turen
Pris per person i dobbeltrom:
kr 15 900,Pris for å reise alene: 		
kr 20 800,Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Route 66 fra Chicago til LA

med Grand Canyon og Las Vegas

Reiselengde

16 dager, 9 stater

Pris fra

kr 33 900,-

Avgang

30.08.2020
Route 66

Route 66 ble satt i drift fra 11. november 1926,
som en del av det gamle U.S. Highway systemet.
Den gikk fra Chicago i øst til Los Angeles i vest,
gjennom 8 stater og med en lengde på ca. 3 940 km.
Mye av veien er idag innflettet i det nye Interstate
veisystemet, men det er fortsatt omkring 80%
av veien som eksisterer eller er gjennoppbygd.

Vi besøker de kjente landemerkene i Washington DC. Videre besøker vi hjemmene til to av de første presidentene, og flere kjente slagmarker under borgerkrigen. I Philadelphia skal vi se Liberty Bell, og turen avsluttes i verdensmetropolen New York. Vi bor sentralt på Manhattan, og under oppholdet skal vi blant
annet besøke FN-bygningen, Liberty Island (Frihetsgudinnen) og Ellis Island.

Vi starter med en byrundtur og en lunsj
på en historisk Route 66 restaurant før vi
forlater Chicago. Vi kjører Route 66 gjennom noen småbyer i Illinois. Videre spiser vi lunsj på en av de eldste cafeene på
Route 66, før vi kommer til St. Louis hvor
vi skal se USAs høyeste minnesmerke,
Gateway Arch. Vi følger veien videre sydvest i Missouri hvor vi stopper ved noen
400 millioner gamle kalksteinsgrotter
og overnatter på et sjarmerende Route
66 hotell fra 1938. Vi kjører såvidt innom Kansas før vi kommer til Oklahoma.
Vi er innom noen interessante steder
her før vi kommer til USAs nest største
stat, Texas. Her spiser vi på den kjente
restauranten Big Texan Steak Ranch.

Turen starter i Washington DC, hvor vi
bor sentralt. Ole O. Moen har skrevet bok
om Det hvite hus, og alle deltakere får et
signert eksemplar av boken. Washington
DC er full av interessante steder, spesielt
for de som er historisk interessert. Vi
skal besøke mange av dem, blant annet
National Archives der Uavhengighetserklæringen og Grunnloven er utstilt,
de mange monumentene og minnesmerkene og ikke minst Smithsonianmuseene. De tidligere presidentene
George Washington og Thomas Jeffersons
hjem står også på programmet.

Vi besøker kunstverket ”Cadillac Ranch”
fra 1974, før vi kjører inn i New Mexico der vi stopper ved et ikonisk Route
66 motell. Vi besøker Acoma Sky City,
som er det eldste bebodde samfunnet
i Nord-Amerika, videre ser vi unik natur i the Painted Desert og the Petrified
Forest i Arizona. Neste dag ser vi Grand
Canyon. Vi kjører innom flere historiske Route 66 steder før vi kommer til
Las Vegas hvor vi skal bo på ”The Strip”.
Etter hektiske Las Vegas kjører vi til
frodige California og Los Angeles. Her
skal vi innom flere av byens kjente
turistattraksjoner, samt avslutte turen på
Santa Monica Pier, hvor Route 66 ender.

• Fly Oslo - Chicago, Los Angeles - Oslo
• 14 hotellovernattinger inkl. frokost
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer
til og fra flyplass
• Guidet byrundtur i Chicago med norsk lokalguide
• Inngang på Grand Canyon nasjonalpark
• Inngang på Petrified Forest nasjonalpark
• Inngang på Acoma Sky City
• Norsk reiseleder med på hele turen
• Tips til sjåfør og byguider
Pris per person i dobbeltrom:
Pris for å reise alene: 		

kr 33 900,kr 43 600,-

Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
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med reisevert Ole O. Moen

Bli med på en fantastisk tur gjennom ni stater og tre tidssoner langs
legendariske Route 66. Vi kjører innom travle storbyer og søvnige tettsteder,
gjennom ørken og cowboy- og indianerlandskap. Du får oppleve
kultur og arkitektur fra 50- og 60 tallet, noe av det som gjør denne
strekningen så unik og ”genuint amerikansk”.

TUREN INKLUDERER

PRISINFORMASJON

Washington DC og New York

www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no

Gettysburg. I USAs første hovedstad,
Philadelphia besøker vi Independence
Hall hvor Uavhengighetserklæringen
ble undertegnet. Her er også den
berømte Liberty Bell. Etter en overnatting
i Philadelphia kjører vi til New York der vi
tilbringer de siste dagene av turen.

Reiselengde

10 dager

Pris fra

kr 28 900,-

Avgang

11.09.2020
Ole O. Moen

Moen er ”professor emeritus” i Nord-Amerikastudier ved Universitetet i Oslo og er en av Norges
fremste eksperter på USA. Med han får vi et unikt
innblikk i Amerikansk historie, politikk og kultur.

Også her bor vi svært sentralt, ved
Times Square. Vi gjør en byrundtur med
norsk lokalguide. Og besøker blant annet
FN-bygningen, tar båten ut til Frihetsgudinnen og ikke minst Ground Zero og
det nye Frihetstårnet. Det blir også tid på
egen hånd i New York. Vi har inkludert
Vi besøker to kjente slagsteder fra et Metrokort med ubegrenset antall
Borgerkrigen, Manasses (Bull Run) og reiser under oppholdet i New York.

TUREN INKLUDERER

• Fly Oslo - Washington DC, New York - Oslo
• 8 hotellovernattinger inkl. frokost
• Transport med buss i henhold til program
• USA ekspert Ole O. Moen med på hele turen
• 5 fellesmåltider (lunsj eller middag)
• Inngangsbilletter i henhold til program
• Boken ”Det hvite hus” av Ole O. Moen signert utgave
• Billett på Metro (T-bane og buss), ubegrenset
antall reiser under hele oppholdet i New York
• Norsk reiseleder og norsk byguide i New York
• Tips til sjåfør og byguider

PRISINFORMASJON

Pris per person i dobbeltrom:
kr 28 900,Pris for å reise alene:
kr 38 400,Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Kyst til kyst i USA

via Yellowstone Nasjonalpark

Reiselengde

20 dager, 16 stater

Pris fra

kr 39 900,-

Avgang

24.09.2020
Emigrasjon til USA

Da sluppen Restauration forlot Stavanger med 52
personer ombord i 1825, var det starten på en
norsk folkeforflytning uten like. I perioden fra 1865
til 1930 utvandret 780 000 personer fra Norge,
og de aller fleste tok veien over havet til det nye
landet i vest. Når vi kjører i USA, og spesielt i Midtvesten, finner vi fremdeles tydelige spor etter
nordmennene som dro hitover, i stedsnavn, og
ikke minst på kirkegårdene i de områdene hvor
nordmennene slo seg ned. Og mange steder
holdes fortsatt den norske kulturarven levende. I Rapid City i Sør-Dakota finner vi en kopi av
Borgund stavkirke. Stavkirken ble bygd i 1969 og
ligger fritt og fint til blant slanke furuer i åsen i
utkanten av byen.

med reisevert Tore Strømøy

Bli med på den ultimate USA-turen fra New York City til San Fransisco.
På denne reisen får du oppleve det meste USA har å by på, fra storbyer til
den amerikanske prærien, casinobyen Reno til Yellowstone nasjonalpark,
fra den norske høstfesten i Nord-Dakota til Amishfolket i Ohio.
Denne turen har gått hver høst siden Amerikabussen startet opp i 2006!

Bli med på en unik tur til USA med Tore ”på sporet” Strømøy! Hovedtemaet
for turen blir indianernes USA, men vi skal også få noen ”Tore på sporet”
innslag, og ikke minst se veldig mye fin natur der indianerne en gang
rådet grunnen alene. På slutten av turen skal vi være med på en stor
”powwow” der tusenvis av indianere fra hele Nord-Amerika samles.

Turen starter i New York City, hvor
vi overnatter like ved Times Square.
Vi starter kjøringen vestover gjennom
skogkledde Pennsylvania og innom
Amishfolket i Ohio, over prærien i Indiana
før vi kommer til storbyen Chicago
i Illinois. Nå er vi kommet til Midtvesten
og vi fortsetter inn i ”det norske Amerika”, som bl.a. er statene Wisconsin,
Minnesota, Sør- og Nord-Dakota.
Vi kjører på prærien til Minot NordDakota, hvor vi opplever et av turens
høydepunkter,
Norsk
Høstfest.
Videre vest kommer vi til Sør-Dakota
der vi ser Mount Rushmore og CrazyHorse monumentet, samt overnatter
i westernbyen Deadwood. Vi kjører

Vi starter i Salt Lake City hvor Uteog Navajo-indianere holder til. Her
besøker vi et indiansk kultursenter
og spiser en indiansk lunsj. Vi kjører
inn i Wyoming hvor vi skal innom
Grand Teton og Yellowstone Nasjonalpark. Yellowstone var viktig for mange
indianerstammer og vi stopper ved
geysiren Old Faithful. Vi ser også
Grand Canyon of Yellowstone før vi
kommer til byen Cody, kjent som
hjembyen til Buffalo Bill. Videre kjører
vi til Billings i Montana hvor vi bor i tre
netter. Her tar Tore oss med på en
”Tore på sporet” dag. Vi besøker et
av de mest kjente slagmarkene fra indianerkrigene, Little Bighorn Battle-

inn i cowboystaten Wyoming og kommer
til Yellowstone Nasjonalpark. Her ser
vi geysirer, spektakulær natur og dyreliv.
Vi kjører inn i Utah og til Salt Lake City
hvor vi besøker Mormonertempelet
og kongressbygningen. Vi fortsetter
langs den store Salt Lake og stopper
ved den særegne saltørkenen før vi
kommer til Nevada. Her overnatter vi
i kasinobyen Reno, som ofte kalles
”lille Las Vegas”. Vi har en fridag, og vi
tilbyr halvdagsutflukt til Virgina City,
kjent fra TV-serien Bonanza. Fra Reno
kjører vi inn i California og første stopp
er OL-byen Squaw Valley. De siste kilometrene fra øst til vest går over Golden
Gate Bridge og inn til San Francisco.

TUREN INKLUDERER

• Fly Oslo - New York, San Fransisco - Oslo
• 18 hotellovernattinger inkl. frokost
• 2 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA
• Omvisning med prøvesmaking på ølbryggeri
• Dagspass på Norsk Høstfest
• Inngang til Yellowstone Nasjonalpark
• Inngang til Mount Rushmore og Crazy Horse
• Norsk byguide i New York, Chicago og Minneapolis
• Inngang på Hjemkomstmuseet og Buffalomuseet
• Norsk reiseleder med på hele turen
• Tips til sjåfør

PRISINFORMASJON

Pris per person i dobbeltrom:
kr 39 900,Pris for å reise alene: 		
kr 54 000,Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
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Indanernes USA
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field der General Custer ble slått av
indanerne under ledelse av Crazy Horse.
Vi forlater Billings og stopper ved Devils
Tower før vi kommer til cowboybyen
Deadwood. Vi besøker en ranch og ser
hvordan en moderne cowboy driver,
før vi kommer til Rapid City der vi skal
bo resten av turen. Sammen med en
lokal indiansk guide besøker vi Pine
Ridge-reservatet. På veien ser vi spektakulær natur i South Dakota Badlands
og besøker stedet for massakren ved
Wounded Knee. På kvelden starter den
indianske Powwowen. Vi ser en parade
i gatene i Rapid City og overværer
konkurranser som indianerne deltar i.
Vi gjør en dagsutflukt til The Black Hills.

Reiselengde

15 dager, 5 stater

Pris fra

kr 33 900,-

Avgang

30.09.2020
Yellowstone Nasjonalpark

Yellowstone nasjonalpark er verdens eldste nasjonalpark. Villmarken i Yellowstone sprer seg
over de tre statene Wyoming, Montana og Idaho. Hjerte av nasjonalparken er et vulkansk platå
med en gjennomsnittlig høyde på ca. 2400 moh.
og huser over 10 000 varme kilder og geysirer
over halvparten av det totale antallet i verden.

TUREN INKLUDERER

• Fly Oslo - Salt Lake City, Rapid City - Oslo
• 13 hotellovernattinger inkl. frokost
• 5 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA
• Norsk reiseleder med under hele turen
• Tore Strømøy med som reisevert
• Indiansk guide med på noen av dagene
• Inngangsbilletter som beskrevet i program
• Festivalpass for Black Hills Powwow
• Tips til sjåfør

PRISINFORMASJON

Pris per person i dobbeltrom:
kr 33 900,Pris for å reise alene:
kr 42 600,Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Andalucia rundt
med sydenferie i Albir

Fly fra Trondheim eller
Oslo lørdag 26.09.20
til Malaga

Vi gjentar den tradisjonelle høstturen og tar dere med på en 8 dagers innholdsrik
busstur i fascinerende Andalucia. Vi flyr til Malaga og besøker mange kjente og litt
ukjente perler. Foruten Solgruppens reiseledere blir det også flere dyktige lokalguider og reiseleder oversetter. Vi ankommer Albir 03.10 og man velger selv mellom
hotell og leiligheter og hvor lenge man ønsker å være før man flyr hjem til Norge.

TUREN INKLUDERER

Malaga

• Fly Norge - Malaga t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer til Alicante flyplass og returfly til Norge
• Fly fra Alicante til Oslo, Trondheim, Bergen
• Halvpensjon på bussturen
• Inngangsbilletter på museum og attraksjoner
under hele bussturen
• Vinsmaking
• Norsk reiseleder og lokalguider under bussturen
• Reiselederservice under oppholdet i Albir
• Opphold på valgt bosted i Albir
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Heldagsutflukt med lunsj: «Ut i de blå med Anita»
• Utflukt Viva España 14.10.20
• Oktoberfest på Bok-Cafe´n

PRISINFORMASJON

En kanskje litt glemt vakker by som de
fleste kun kjører igjennom på vei ut til
kysten. En kulturell metropol med mange museer og en interressant gamleby.
Byens mest kjente sønn er Pablo Picasso. Nr. 2 er kanskje Antonio Banderas.
Det blir sightseeing og tid på egen
hånd til bl.a å besøke Picassomuseet.

Ronda

Denne perlen av en by ligger 723 m.o.h
ved en dyp elveravine som deler byen i
to deler. Dette er en av Spanias vakreste
byer og den 3. mest besøkte i Andalucia.
Maurerne døpte denne spektakulære
småbyen om til Izna-Rand-Onda og den
kan bokstavelig talt ta pusten fra deg.

Sevilla

Andalucias hovedstad er fascinerende og
mystisk og har mange severdigheter å by
på. Dens historiske bydeler har inspirert
mange poeter, musikere og kunstnere verden over. Sevilla er en av Europas eldste
byer. Allerede tidlig i middelalderen var
det en kosmopolitisk by og på 1500-tallet Spanias viktigste transatlantiske havn.

Cordoba

Vi kjører gjennom landskap med oliventrær og mauriske borger til vi ser broen
vi skal spasere over mot den imponerende Mezquita, som i størrelse kun overgås
av moskeen i Mekka. Her er hvitkalkete hus med blomsterdekorerte patioer
som i maurernes tid. Fantastiske hager.

Dette er en fin og avslappet busstur da
det ikke er så store avstander.
Jaen

Generalife, sommerpalasset med syI avslappende Jaen skal vi oppleve monu- pressalléer, velstelte blomsterbed og
menter, historiske steder og flotte parker. Vi fontener. I Capilla Real, ser vi Isabella
skal bo på den flotte paradoren på toppen av og Ferdinands praktfulle gravkapell.
Santa Catalina-høyden. 1700-tallsslottet Albir
er nettopp blitt restaurert, og har bevart Anita er med som reiseleder og reisevert
sine store steinmurer og historiske sær- Rigmor har trim, gåturer, og holder liv i
preg. Vi lar oss fortrylle av dekoren som 6èr klubben i Albir. Her blir det mye soeksisterer i full harmoni med den his- sialt samvær og mange angrer seg fordi
toriske sammensetningen, ved bruk av de reiser hjem for tidlig. Turen passer
møbler i klassisk stil og med arabisk preg. både for den aktive og den mindre aktive. Ta med godt humør, venner eller reis
Granada
Maurernes siste bastion, med det impo- alene, her er vi som en storfamilie på tur.
nerende snøkledde Sierra Nevada i bak- Aktivitets og utfluktsprogram i Albir.
grunnen. Alhambra som skjuler eventyr- Velkommen til en uforglemmelig tur!
lige slottsgemakker og intime patios. Vi Denne turen blir fort fulltegnet, så vær
besøker også ”den himmelske hagen” ute i god tid om du ønsker å bestille.

Ønsker du å stå over bussturen, men bli med
på arrangementene i Albir?
Det fikser vi! Ring oss eller send oss en epost.
Priseksempel på 3 uker inkludert arrangementene
i Albir, fly t/r, opphold i leilighet fra kr 16 500,-

HØYDEPUNKTER

•Alhambra det åttende underverket
•Bodegas Alvear
•Gamlebyen i Malaga
•Mezquitaen i Cordoba
•Broen over Ronda
•Paradoren i Jaen
•Sevillas gamleby
•Grottelandsbyen Purullena
•6èr klubben på Las Terrazas i Albir
•Forskjellige arrangement på Bok-Cafe´n
•Viva España -dansende hester & flamenco

Opphold i Las Terrazas leiligheter
15 dager, retur 10.10.20 fra kr 21 400,22 dager, retur 17.10.20 fra kr 24 300,29 dager, retur 24.10.20 fra kr 26 600,35 dager, retur 31.10.20 fra kr 28 990,Opphold på Hotel Albir Playa inkl. halvpensjon
15 dager, retur 10.10.20 fra kr 23 500,22 dager, retur 17.10.20 fra kr 28 500,29 dager, retur 24.10.20 fra kr 32 500,35 dager, retur 31.10.20 fra kr 36 500,Enkeltromstillegg på busstur kr 3 290,Enkeltromstillegg i Albir fra 240,- per pers. per døgn
For flere bostedsalternativer i Albir eller andre
reiselengder se www.solgruppen.no eller
ring oss på telefon 73 53 50 12
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Fellesreise til Albir

Bridge i Albir

Rabatt!

-for den litt mer aktive

bestill før*

Rabatt trekkes fra
ved bestilling

*Bestill tidlig rabatt gjelder ved bestilling før 30.04.20

Reiselengde

14, 10 eller 7 dager

Pris fra

kr 10 490,-

Avgang

10.10.2020
Bridgeprogram - starter 13. oktober
Formiddag: Temadager hver dag fra 09:30
- 10:00 og 12 spill serieturnering hver dag
fra 10:00 - 12:00. 4 runder á 3 spill. Pris for
formiddag er 5 euro pr. spiller. Premiering på
fasitbridge er vin.
Ettermiddag: 24 spill Monrad hver dag 15:30 19:00 8 runder á 3 spill. Blir spilt i flere puljer.
Pris for kveldsturnering er 10 euro pr. spiller.
Pengepremier i hver gruppe etter hver kveld,
samt 2 spurtpremier hver kveld (vin).
Priser oppgitt på bridgeturneringer gjelder for
medlemmer av Norsk Bridgeforbund som er med
på denne reisen.

Solgruppen tilbyr denne trivelige sydenturen med bridgeturnering for
syvende år på rad. Vi ønsker nye og gamle bridgevenner hjertelig velkommen.
Nytt for året er at vi skal bo på 4* strandhotellet Kaktus som ligger på den
flotte strandpromenaden. Her er det takterrasse med basseng, norsk TV og
stor bar med musikk. Her spiller vi bridge 7 dager i uken.

Dette er reisen for deg som vil være litt mer aktiv på tur. Vi tilbyr under reisen et
daglig aktivitetsprogram med fokus på varierte aktiviteter og trim. I løpet av uken
vil det være mulig å delta på mange forskjellige aktiviteter som er lagt opp til å
passe for alle, uansett nivå og alder.

Bridgespillere fra hele landet

Varierte aktiviteter og trim

Ikke vær redd for å reise alene, her er
vi som en ”storfamilie” på tur. Vi reiser
med direktefly fra flere av de norske
flyplassene. Om du ikke har mulighet
til å reise med direktefly så vil
vi være behjelpelig med å legge
opp reisen med tilslutningsfly.

Mye inkludert i prisen!

Inkludert i turen er en guidet utflukt
til vakre Altea med en deilig lunsj.
Det blir også omvisning og ølsmaking
på bryggeriet Althaia. De startet for
fem år siden og har mottatt hele 13

internasjonale og syv nasjonale priser.
Shoppingmulighetene i Benidorm er
mange og vi har en formiddagsutflukt
til kjøpesenteret La Marina. På kveldene
møtes vi også til quiz og felles middager.
Vi skal ha ”Oktoberfest” på Den
norske Bok-Cafe´n en kveld i løpet
av den første uken og Spansk
Aften med tapasbuffet med dans og
allsang i løpet av den andre uken.
I tillegg så har Solgruppen ukentlige aktivitet og utfluktsprogram for
de som evt. ikke vil spille bridge.
Begrenset antall plasser, først til mølla
først malt. Velkommen!

Reiselengde

1 uke

Pris fra

kr 10 990,-

Avgang

20. oktober 2020
Deltakelse på de ulike aktivitetene vil være opp til den enkelte. Her
er det lov å stå over arrangementene om man ønsker å gjøre noe annet
en dag. I turprisen er det inkludert
blant annet felles gåtur til fyret med
lunsj på Den Norske Bok-Cafen,
besøk på vinbodega med prøvesmaking,
sykkelrunde
med
reiseleder
i
nærområdet, vandretur i vakker
natur med piknik og en fellesmiddag.
I tillegg vil det arrangeres daglige
aktiviteter som yoga og vanngym
for de som ønsker det.

Reisevert

Elke er 75 år og pensjonist. Hun blir med
som reisevert på turen og holder daglige
aktiviteter som f.eks. vanngym og yoga.
I tillegg bidrar hun med godt humør og
skaper sosialt fellesskap.

Avganger

Priseksempler er satt fra Oslo / Trondheim. Vi tilbyr
avganger fra de fleste norske flyplasser. Kontakt oss
for forespørsel fra din nærmeste flyplass.

Utvid oppholdet

På alle våre fellesreiser til Albir kan du
utvide oppholdet, enten i forkant eller etter reisen. Reiselengde
bestemmer du selv. Enten kan du
fortsette å bo på Albir Garden eller
så kan du
bytte bosted til en
leilighet eller et annet hotell.

Fysisk aktivitet
Regelmessig fysisk aktivitet er en universalmedisin
som forebygger plager og er en viktig kilde for livskvalitet, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen
og god helse. Det er aldri for seint å begynne.

TUREN INKLUDERER

TUREN INKLUDERER

• Fly t/r oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli
• Transfer t/r flyplass - Hotel Kaktus
• Opphold i dobbeltrom i valgt periode
• Halvpensjon(frokost og middag)inkl. vin og vann
• Reiselederservice og aktivitetsprogram
• Uke 10 - 17.10 utflukt Oktoberfest/shoppingtur
• Uke 17 - 24.10 utflukt Altea/Spansk Aften

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og Albir Garden
• Overnatting i 2-roms standard leilighet
• Buffet frokost inkludert
• Besøk på Vinbodega inkl. prøvesmaking og lunsj
• Vandretur i fjellet inkl. piknik (mat og drikke)
• 1 velkomstlunsj
• 1 avslutningsmiddag (festaften på Albir Playa)
• Reiselederservice

Fra takterrassen på Hotel Kaktus

PRISINFORMASJON

Reiselengde 1 uke: Trondheim
fra kr 10 990
		
Oslo 		
fra kr 10 490
Reiselengde 2 uker: Trondheim
fra kr 15 990
		
Oslo 		
fra kr 15 290
Enkeltromstillegg fra 250,- per person per døgn
Oppgradering av rom på forespørsel.
Bestill på www.solgruppen.no, eller ring 73 53 50 12
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PRISINFORMASJON

Reiselengde 1 uke:
fra kr 10 990,Enkeltromstillegg fra 235,- per person per døgn
Se alle avganger og priser på www.solgruppen.no,
eller ring oss på telefon 73 53 50 12
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Høsttur med Seniordans
i populære Albir

Rabatt!
bestill før*

Rabatt trekkes fra
ved bestilling

Fellesreiser til den
historiske perlen Calpe

2 uker

Pris fra

kr 14 990,-

Avganger

Solgruppen inviterer nok en gang til seniordans i populære Albir. På grunn av
økende etterspørsel har vi satt opp to avganger for høsten 2020. En
avgang i september og en i oktober. Høsten i Albir er flott, og det er nettopp
på denne tiden av året vi har størst etterspørsel fra våre kunder.

15.09 og 17.10.2020
Om Costa Blanca

Den ”hvite kysten” kalles denne spanske regionen
som ligger i Alicante provinsen i det østlige Spania.
Området strekker seg hele 200 kilometer langs
kysten fra Denia i nord og Torrevieja i sør.
Her finner du høye fjell, strender i alle fasonger,
sjarmerende fiskerlandsbyer og storbyer som
Benidorm og Alicante. Det er her på Costa
Blanca vi i Solgruppen har etablert oss med
våre reisemål på det spanske fastlandet.
Albir, Altea og Calpe ligger alle i den nordlige
delen av Costa Blanca. I Albir har vi servicekontor med norske ansatte som håndterer
alle reisemålene med transfer til og fra flyplassen,
samt treffetider og aktiviteter.

Dette er turen for deg som danser seniordans, og vil reise på egen hånd eller
sammen med gode dansevenner. Her
samles seniordansere fra hele landet til
felles dans og opplevelser. Vi har dyktige
seniordanseinstruktører som holder
seniordans annenhver dag i snitt.
Vi bor på Albir Playa Hotel & Spa hvor
vi har inkludert halvpensjon med
vin og vann til måltider.

programmet inneholder både fellesaktiviteter som gåturer, bingo og
quiz i tillegg til spennende utflukter i
nærområdet. I tillegg vil vår norske
bokkafe tilby dansekvelder.

To avganger

Det blir to avganger høsten 2020.
På reisen som går i september skal
Grete Flenstad være danseinstruktør.
På turen i oktober er Bente Hammer
Solgruppens aktivitetsprogram
danseinstruktør. Begge instruktørene
Ved ankomst får man utdelt Solgrup- har vært med som danseledere på
pens aktivitetsprogram med fellesakti- Solgruppens turer tidligere.
viteter som passer de fleste. Aktivitets-

TUREN INKLUDERER

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og Hotel Albir Playa
• Overnatting i standard dobbeltrom
• Halvpensjon, frokost og lunsj eller middag
• Vin og vann til lunsj eller middag
• Gratis safe på rommet
• 1 velkomstmøte inkl. lunsj
• 1 felles gåtur med piknik og vin
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

PRISINFORMASJON
Reiselengde 2 uker:

fra kr 14 990,-

Enkeltromstillegg fra 240,- per person per døgn
Oppgradering av rom på forespørsel.
Bestill på www.solgruppen.no, eller ring 73 53 50 12
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bestill før*

Rabatt trekkes fra
ved bestilling

*Introduksjonsrabatt gjelder på avgangen i mai 2020 og gjelder ved bestilling før 20.02.20
*Bestill tidlig rabatt gjelder på høstturene med avgang i oktober og gjelder ved bestilling før 30.04.20

*Bestill tidlig rabatt gjelder på turen med avgang i september og gjelder ved bestilling før 30.04.20

Reiselengde

Rabatt!

Bli med en av våre fellesreiser til 4* AR Diamante Beach Spa Hotel.
Hotellet ligger kun 2 min. fra sandstranden i Calpe, rom med balkong, stort
basseng-området og mange fasiliteter. Her vil vi ha ukentlige aktivitetsprogram. Deilig sandstrand. Mange turmuligheter og sosiale aktiviteter.

Avganger

Utflukter inkludert i alle turene

2 ukers varighet.

1. Calpe er delt i 3. Vi blir bedre kjent med gamlebyen, og på by-strandpromenaden
finner vi utgravningen av en gammel ROMERSK by og BAÑO DE LA REINA
fra 6000 år før Kristus. Sightseeingtoget vil ta oss med på en spennende
rundtur. Vi spiser en deilig lunsj med drikke i den gamle fiskehavnen i Calpe.
2. Vakre Altea og populære Albir. Vi skal vandre i gamlebyen blant hvitkledde
hus og opp til kirkeplassen i Altea. Vi skal besøke et lokalt marked hvor vi har tid
til gode innkjøp før vi har en deilig lunsj på Den norske Bok-Cafe´n i Albir.

Sjarmerende Calpe
Calpe har flotte strandpromenader, nydelige
sandstrender,
naturskjønne
omgivelser,
en koselig gamleby og et nyere sentrum.
Calpes idylliske fiskehavn er viden kjent for
sine fiskerestauranter og ligger ved den kjente
klippen Peñon de Ifach. Klippen rager 322 meter
over havflaten, og er Calpes mest kjente landemerke. Den er dessuten en av de mest berømte severdighetene langs hele Costa Blanca-kysten, først og fremst på grunn av sin særegne
form. Klippen og området rundt har siden 1987
hatt status som naturpark. Området har gode
turmuligheter bl.a. ved lagunen med alle de
rosa flamingoene.

Seniordansetur

Bli med på en fellesreise med sol og varme, seniordans, sang og mye mer i Calpe.
Dette er turen for deg som danser seniordans, og vil reise på egen
hånd eller sammen med gode dansevenner. Her vil seniordansere fra alle
kanter av landet møtes til felles dans og opplevelser. Ta gjerne med ektefelle, venner, familie som ikke danser. Her er noe for enhver smak.
Solgruppen har et ukentlig aktivitetsprogram som man kan ta del i.
Kom hjem med oppladede batterier, økt livskvalitet og nye venner.

Pris fra

23.05 & 31.10

kr 14 990,Seniordans 31.10.20

TUREN INKLUDERER

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og Hotel Diamante
i Calpe.
• Overnatting i standard dobbeltrom
• Halvpensjon hver dag
• 2 spennende utflukter inkl. lunsj
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

PRISINFORMASJON

23.05 - 09.06.20 2 uker: fra kr 15 390,31.10 - 14.11.20 2 uker: fra kr 14 990,SENIORDANS, DANSELEDER BENTE HAMMER
31.10 - 14.11.20 2 uker: fra kr 15 490,Enkeltromstillegg fra 200,- per person per døgn
Se alle avganger og priser på www.solgruppen.no,
ring oss på telefon 73 53 50 12
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Høstfest i Albir med Tore Strømøy

Reiselengde

Ulike reiselengder

Pris fra

kr 9 990,-

24.oktober - 31.oktober
Oppholdet kan utvides før og etter festuka.
TUREN INKLUDERER

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og bosted
• Opphold på valgt bosted (Halvpensjon, frokost
og lunsj eller middag på Albir Playa)
• 1 velkomstlunsj og tapasaften på Bok-Cafe´n
• 1 felles gåtur med piknik og vin, vann
• Dansefest med mat og drikke på Albir Playa
• Paellafest med sangria
• Utflukt til VIVA ESPAÑA med middag og drikke
• Foredrag med Tore Strømøy
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

PRISINFORMASJON

Sol, dans, fest og opplevelser med
kjente artister
Det har blitt en årlig tradisjon at
Solgruppen inviterer til ei festlig uke
i populære Albir. Her blir det trivsel,
dans, sol og varme, allsang, aktiviteter
og utflukter, unike opplevelser, latter og
mingling med artistene. Vår kjære
Tore ”på sporet” Strømøy vil være der
det skjer, og være konfransier på flere
av våre arrangementer. Han har med seg
flere artister, bl.a. Odd Arne Sørensen,
kjent trekkspiller fra Ingemars. Odd Arne
har med seg trekkspillet og vil gi oss fine
innslag og trivelig allsang. Den norske
Bok-Cafe´n med norsktalende personell
har deilig norsk og internasjonal mat,
og varierte sammenkomster.

HØYDEPUNKTER:
• Velkomstlunsj med Tore Strømøy
• Festaften - dansekveld på Albir Playa
• Unike opplevelser med artistene
• Gåtur ut til fyret med piknik og trekkspillmusikk med Odd Arne Sørensen
• Tapasaften og allsang på Bok-Cafe´n
• Paellafest. Spanias nasjonalrett.
• VIVA ESPAÑA - forrykende flamenco
med hesteshow og deilig mat.
• Utflukt. ”Ut i det blå med Tore
Strømøy og Anita Bekken”
• Det er anledning til å være med på
intimkonserter og arrangement på
Solgruppens norske Bok-Cafe.

Albir Playa Spa og Hotel 4* inkl.halvpensjon
Las Terrazas leilighetshotell
Pris per person for 1 uke
Albir Playa Spa og Hotel fra kr 11 490,Las Terrazas 		
fra kr 9 990,Pris per person for 2 uker
Albir Playa Spa og Hotel fra kr 15 290,Las Terrazas 		
fra kr 12 290,Enkeltromstillegg fra 240,- per person per døgn
Er du allerede i Albir på denne tiden, kan festukepakken (inkl. alle arrangementer) kjøpes for kr 2400,Må bestilles på forhånd.
Bestill reisen på www.solgruppen.no eller ring oss
på telefon 73 53 50 12
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Bli venn med ditt nettbrett og
smarttelefon i Albir

Høsttur til Albir med IT-kurs
Dette er reisen for deg som ønsker å øke din kunnskap om nettbrett og eller
smarttelefon, kombinert med hyggelige reiseopplevelser i Albir. Målet er at du
skal bli tryggere med ditt nettbrett eller smarttelefon.
Dette blir en hyggelig uke der målet er å
få tilegnet seg ny kunnskap i et trygt
miljø med likesinnede reisevenner.
Vi vil ha formiddagsklasser med et
begrenset antall elever pr. instruktør.
Vi jobber ut fra at den riktigste
måten å lære på er å prøve seg frem.
Planen for denne uken er at elevene
skal få utøve oppgaver med hjelp fra
instruktør. Her skal vi ikke være redd
for å gjøre feil. Vi ser på det å gjøre
feil som den beste måten å lære på.

lunsjer, middager og andre aktiviteter.
På fellesaktivitetene vil også instruktører være til stede slik at man kan få
hjelp til å prøve ut den nye kunnskapen.

Pris fra

Reiselengde

kr 10 990,-

1 uke
Avgang

31. oktober 2020
Avganger

Priseksempler er satt fra Oslo / Trondheim. Vi tilbyr
avganger fra de fleste norske flyplasser. Kontakt oss
for forespørsel fra din nærmeste flyplass.

Utvid oppholdet

På alle våre fellesreiser til Albir kan du
utvide oppholdet, enten i forkant eller etter reisen. Reiselengde
bestemmer du selv. Enten kan du
fortsette å bo på Albir Playa
Spa & Hotel eller så kan du
bytte bosted til en leilighet eller
Utover klassene vil vi også gjøre et annet hotell.
felles aktiviteter som gåturer, felles

Rabatt!
bestill før*

Rabatt trekkes fra
ved bestilling

*Bestill tidlig rabatt gjelder på turen med avgang i
oktober og gjelder ved bestilling før 30.04.20

TUREN INKLUDERER

• Fly Norge - Alicante t/r inkl. 1 kolli per person
• Transfer t/r Alicante flyplass og Hotel Albir Playa
• Overnatting i standard dobbeltrom
• Utflukt til Altea og Calpe
• Gåtur til fyret med piknik
• Datakyndig instruktør
• Gratis safe på rommet
• Aktivitets- og utfluktsprogram
• Reiselederservice

PRISINFORMASJON
Reiselengde 2 uker:

fra kr 10 990,-

Enkeltromstillegg fra 240,- per person per døgn
Se alle avganger og priser på www.solgruppen.no,
ring oss på telefon 73 53 50 12
www.solgruppen.no - solgruppen@solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Solgruppenfest på Viva España 15 & 29.okt.
Historien til denne restauranten
begynner i 1968 da et valenciansk
ektepar
reiste til Johannesburg i
Sør-Afrika for å søke lykken.
Der åpnet de sin første restaurant
”Viva
España”
i
1972.
Dette
ble en stor suksess og førte til
at det ble startet flere restauranter
over hele landet. Grunnet sitt savn
og kjærlighet til moderlandet dro de
tilbake til Spania i 1977 og åpnet
Viva España i Oliva. Byen Oliva ligger
ca. 1 time fra Albir. Solgruppen
har leid hele restauranten 15. og
29. oktober og dette blir en opple-

velse av de sjeldne. Vi skal oppleve
renrasete andalusiske hester som
danser flamenco med flamencodansere.
Vi drikker en ”tinto de verano” på
plassen foran restauranten, mens vi
imponeres av de dyktige aktørene.
Etterpå går vi til dekket bord inne i
denne sjarmerende, autentiske restauranten. Vi blir servert en deilig 3 retters middag med drikke.
Etterpå skal vi overvære et forrykende
show ”Ballet Viva España”, som er en
autentisk spansk flamenco opplevelse.
Dette blir en typisk andalusisk opplevelse som du aldri glemmer.

Turer for høsten 2020 som kommer for salg!
USA tur med Kristin Prestvold

Reiselengde

Bli med til et område med noe av USAs mest spektakulære natur og unike historie!
Denne turen tar oss med til mange flotte nasjonalparker. Mesteparten av turen
foregår på Coloradoplatået, og har USAs største konsentrasjon av nasjonalparker.

Avgang

Vi skal besøke området Four Corners,
som omfatter de fire statene New Mexico, Colorado, Utah og Arizona. Vi starter
i Albuquerque i New Mexico og kjører
opp til Santa Fe, som er USAs høyest
beliggende delstatshovedstad, og USAs
nest eldste by. Derifra kjører vi nordover
til Colorado hvor vi blant annet besøker
Mesa Verde. Dette er en nasjonalpark
som er innlemmet i UNESCOs verdensarvliste. Videre skal vi besøke Monument
Valley med sine kjente og unike fjellformasjoner. I Utah besøker vi nasjonalparkene Bryce Canyon og Zion, og byen Kanab, også kalt Little Hollywood på grunn
av sin historie som filmproduksjonsby.

Mange tilstelninger og fellesarrangementer på våre reiser til Albir finner sted på
Den norske Bok-Cafe`n. Cafe´n ligger sentralt, midt i hovedgaten i Albir. Vi har
en solrik terrasse, men også koselige lokaler inne hvis man ønsker det. Bok-Cafe`n er møteplassen for nordmenn i området.
Vi er ditt hjem i solen!
Hos oss treffer man alltid noen som
snakker norsk, og praten går lett i
mellom bordene. Plutselig har vi
også en som spiller for oss, da kan
det lett bli både allsang og dans.
Vi har et stort utvalg av både norske og
internasjonale lunsj- og middagsretter.

fellesmiddager, moteshow, påskefrokost
og 17. mai buffet, for å nevne noe. Alt
blir selvsagt annonsert i Solgruppens
aktivitetsprogram og på Bok-Cafe`n.

Reiseledere på turen er
Prestvold og Ragnar Jenssen.

Vi selger også norske aviser og ukeblader og har i tillegg en rikholdig bokhylle hvor man kan låne gode bøker helt
vederlagsfritt. Vi vil også sende utvalgte fotballkamper hvor man kan heie
fram favorittlaget sitt i godt selskap.

De fleste av våre retter kan taes med
som takeaway. Vi arrangerer gjerne
ditt jubileum, bursdag o.l i våre
lokaler og kan også levere catering! Vi gleder oss til å se dere og ønsker
dere hjertelig velkommen til oss.
Vi har også ulike sammenkomster og
arrangementer gjennom året, for eks Med vennlig hilsen,
empel Solgruppens høstfest, julebord, Vibeke, Karen, Hedda, Nico og Heidi
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Månedskifte september / oktober

Kristin

Reiselengde

3 dager

smykker, smedkunst, marsipan m.m.
Madrid har en konsentrert gamleby
og mange severdigheter, her blir det
sightseeing og byvandring i Spanias
stolte hovedstad.
Prisen vil inkluderer:
Busstransport hele turen,
inger, 2 frokoster, 2 lunsjer
2 middager med drikke,
museer, lokal guide
reiseleder fra Solgruppen

Pris fra

Kommer

Avgang

oktober 2020

2 overnattmed drikke,
inngang til
i Toledo,

3 dagers utflukt fra Albir til Cuenca
i Don Quijotes fotspor
Det er over 400 år siden utgivelsen av
Miguel de Cervantes bok, Don Quijote.
Historien om Den skarpsindige lavadelsmann, Don Quijote av La Mancha
ble senere kjent i alle verdens hjørner
og oversatt til nesten like mange språk
som Bibelen. Boken ble i 2002 kåret til
verdens beste bok. Solgruppen har
lagt opp til en 3 dagers tur i hans
fotspor kombinert med et besøk
i fantastiske Cuenca. Eventyrbyen der husene henger i fjellveggen
Klippene er så bratte at byen ikke tren-

Kommer

I Arizona skal vi besøke Grand Canyon.
Her skal vi også besøke Petrified Forrest
og Painted Desert, og for de som ønsker
det blir det en liten spasertur til Meteor
Crater, verdens best bevarte meteorkrater. Siste del av turen skal vi være i Glendale/Phoenix-området i Arizona, som en
del av vennskapskommunesamarbeidet
mellom Ørland kommune i Trøndelag,
og Glendale i Arizona. Glendale har en
stor militær flybase, og både flygere og
teknisk personell fra Ørland gjennomgår trening her på de nye F-35-flyene.

3 dagers utflukt fra Albir til
Toledo og Madrid
Med pittoresk beliggenhet på en ås
over elven Tajo ligger Toledos historiske
senter. Her skal vi bo og oppleve den
mystiske middelalderen! Vi skal gå forbi
romerske ruiner og mauriske palasser,
moskeer og synagoger, middelalderhus,
kirker og klostre. Vi skal gå på samme
brostein som Cervantes i denne fantastiske byen som inspirerte El Greco. I
middelalderen var byen en smeltedigel
for kristen, muslimsk og jødisk kultur
og byen har mange utsøkte monumenter fra denne tiden. Toledo er kjent for

15 dager

Pris fra

ger noen bymur. Et av høydepunktene
er den lukseriøse paradoren i Cuenca. Vi
kjører gjennom La Manchas sletter,
forbi vindmøller og pittoreske landsbyer.

Reiselengde

3 dager

Pris fra

Kommer

Avgang

oktober 2020

Prisen vil inkluderer:
Busstransport hele turen, 1 natt i
et gammelt kloster, 1 overnatting
på den kjente paradoren i Cuenca,
2 frokoster, 3 lunsjer med drikke,
2 middager med drikke, reiseleder
fra Solgruppen.
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AVSENDER
Solgruppen AS
Thomas Angellsgt 22
7011 Trondheim

Telefon 73 53 50 12

www.solgruppen.no

Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap
Thomas Angellsgt 22, (inngang fra Jomfrugata) 7011 Trondheim
www.solgruppen.no
www.amerikabussen.no
E-post: solgruppen@solgruppen.no
E-post: post@amerikabussen.no
Telefon
73
53
50
12
Telefon 73 53 50 12 Mobil 988 33 720
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