
24. januar 2020 

 
Kunsttur  

26.-29. marts 2020 
 

 

SAS Art Club tilbyder medlemmerne en 

spændende tur til Málaga i Spanien, som er 

Picassos fødeby. På Picasso-museet kan flere 

af hans værker nydes. Bl.a. værker doneret 

til museet af Picassos familie. Derudover by-

der Málaga på interessante seværdigheder 

som Alcatraz-Borgen.  

Málaga er også kendt for de anderledes mu-

seer, den skønne gågade, nytænkende re-

stauranter og trendsættende hoteller – hvor mange af dem har tagterrasser med pool, barer, en fantastisk 

udsigt over byen og det velkendte turkisblå middelhav.  

Torsdag 
den 26. 
marts 

Ankomst direkte med SAS eller via BRU eller FRA med SN eller LH. Vi skal bo på hotel Casual 

del Mar, Avenida de la Aurora 9, Malaga Centro, 29002 Málaga, tlf. +34 952 007 888 www.ca-

sualhoteles.com. Hotellet ligger i centrum og tæt på stationen med forbindelse til lufthavnen. 

Eftermiddagen er til fri disposition. Det anbefales at bruge noget af tiden til et besøg på Picas-

somuseet, der ligger i gåafstand fra hotellet. Der er drinks i ”hjemmebaren” inden spisetid. Der 

er ikke middag i arrangementet denne dag, men for de interesserede finder vi et sted at spise 

og deler regningen.  

Fredag 
den 27. 
marts 

Efter morgenmaden skal vi på heldagstur til Granada og Alhambra med en guide. Granada har 

været styret af araberne i 800 år, men blev i 1492 overgivet til den katolske kong Ferdinand. 

Alhambra paladset i Granada er det bedst restaurerede eksempel på islamisk arkitektur i Spa-

nien. Om aftenen er der drinks i ”hjemmebaren” og derefter fælles middag.   

Lørdag 
den 28. 
marts 

Når vi har fået morgenmad skal vi besøge Pompidou museet. Her får vi en omvisning i museets 

permanente udstilling med bl. a. værker af Francis Bacon, Miro og Picasso. Efter frokost går vi 

til Malagas domkirke, som er opført fra 1530, men først færdig i det 17. århundrede. Kirken, 

der kun har et tårn, er udstyret med to enorme orgler med mere end 4.000 piber. Resten af 

dagen er til fri disposition, så man kan udforske Malagas centrum. Drinks i ”hjemmebaren” og 

derefter fælles middag. 

Søndag 
den 29. 
marts  

Der er morgenmad på hotellet og formiddagen er til fri disposition. Afhængigt af valgt hjemrej-

sefly er der fx mulighed for en tur med toget langs Solkysten til Fuengirola. Hjemrejse enten 

direkte med SAS (to afgange) eller via FRA, AMS eller BRU.     

 

Prisen for turen er 3.470 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Eneværelsestillæg 1.160 kr. Prisen dækker 

tre overnatninger, morgenmad, entreer, sightseeingture og to fælles middage (drikkevarer inkl.). Der 

rejses på egne billetter. Tilmelding senest den 1. marts 2020 

 

Venlig hilsen 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14   

Email: Erik.Andersen2@outlook.com  

 

 

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfristen 

opkræver vi eventuelle udgifter, der er 

forbundet med frameldingen (fx første 
nat på hotel) eller minimum et afbestil-

lingsgebyr på 200 kr. 

Tilmelding til turen til Malaga i Spanien 2020 sendes til Erik.Andersen2@outlook.com eller pr. post til 

Erik Andersen, Amager Strandvej 110 B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

  Dobbelt        Enkelt 

Rygerværelse 

  Nej      Ja 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 1. marts 2020 

http://www.casualhoteles.com/
http://www.casualhoteles.com/
mailto:Erik.Andersen2@

