
Oplevelsesrejse 
til Algarve

Afrejse fra Billund den 22. - 29. april 2023

ÆldreSagen Midt- og Vestjylland

Smag på Portugal
Inkl. transport, mad, vin og dansk guide

For Portugiserne betyder bordets 
glæder meget. Igennem tiderne har 
det været en belønning for hårdt 
arbejde i vinmarkerne eller i fisker-
bådene på havet. Vi skal besøge en 
hyggelig familieejet restaurant ved 
navn A Lagosteira, hvor vi skal smage 
på Portugal. Landet har mange spe-
cielle retter og vine (grøn, hvid, rød 
og port), og dem bliver vi eksklusivt 
introduceret for (tapas frokost), mens 
der livligt bliver fortalt om de forskellige 
traditioner bag. En unik og munter 
oplevelse. 

Pris kr. 299   

Quarteira Marked
På Quarteiras marked er der virkelig 
mulighed for at slå en god handel af. 
Hver onsdag stiller sigøjnerne troligt 
deres boder op og fremviser alver-
dens souvenirs fra nær og fjern. Efter 
tiden på egen hånd på markedet i 
Quarteira, fortsætter turen videre til 
den hyggelige og mondæne marina  
i Vilamoura.

Pris kr. 299   

Algarves seværdigheder
Inkl. frokost og dansk guide

Mærk historiens vingesus, når vi be-
søger det sagn- og myteomspundne 
middelalderlige slot i Silves, i slottets 
afkroge kan man stadig fornemme de 
store kampe mellem slottets oprindelige 
herskere, maurerne, og korsridderne 
med bl.a. Richard Løvehjerte i spidsen. 
I byen Lagos får vi historien om Portugals 
gyldne århundrede, og sidst, men ikke 
mindst besøger vi de fascinerende 
klippeformationer Ponta da Piedade, 
og Verdens Ende, som med sine 
mægtige klippevægge sætter en 
brat stopper for Atlanterhavets høje 
bølger. På denne tur sætter vi fokus 
på Algarves smukke Vestkyst. 

Pris kr. 499   

Udflugter



Hotel Auramar Beach Resort  
Auramar Beach Resort ligger højt hævet 
over havet med en betagende udsigt over 
Albufeiras maleriske og fascinerende kyst-
linje. Det er for mange den helt perfekte 
beliggenhed! Fra det dejlige, højtliggende 
poolområde har du en fantastisk udsigt 
til det glitrende Atlanterhav. Her er både 
to pools, solsenge og parasoller. Hotellet 
har også en indendørspool og et solarium 
med solsenge. 

På resortet finder du en god snackbar, 
hvor du blandt andet kan nyde en let fro-
kost ved poolen med en fantastisk udsigt. 
Du kan selvfølgelig også gå i restauranten 
og spise jeres frokost. Alle hovedmåltider 
serveres i hotellets buffetrestaurant med 
et stort udvalg af lokale og internationale 
specialiteter.

Prisen inkluderer
 → Fly Billund t/r 

 → Bus med opsamling t/r Billund

 → Ophold på Auramar Beach

 → All Inclusive 

 → Transfer til og fra hotellet 

 → Dansktalende 
rejselederservice 

 → 1 stk bagage + 1 stk  
håndbagage 

 → Turhjælper fra Ældre Sagen

Mulige tilkøb, pris pr. pers.
 → Afbestillingsforsikring: kr. 349 

 → Rejseforsikring: kr. 399

 → Mad ombord på flyet  
kr. 200 kr. t/r

Pris for ophold
Pris pr. person. i delt dobbelt-
værelse med balkon og skrå 
havudsigt, samt All inclusive. 

kr. 5.999
Tillæg for eneværelse 
pr. person kr. 799

Tillæg på kr. 25,- i eksp. gebyr 
til Ældre Sagen

Rejsen udbydes efter først til mølle.

Tilmelding
Tilmelding og information direkte 
til lokalafdeling eller til 

Finn Rud Nielsen

Tlf.: 25 72 32 33  
Mail: finn.rud.aulum@gmail.com 

Sidste frist  
for tilmelding

15. dec 2022


