VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2022
Porto Santo (Portugal) flyrejse - 8 dage
Om turen:

Munkebo Fodslaw tilbyder i starten af 2022 en vinterrejse i samarbejde med Primo Tours. Denne gang går
turen til den spændende, men for mange ukendte portugisiske ø Porto Santo.

Porto Santo ligger i Atlanterhavet ca. 50 km nordøst
for Madeira. Klimaet er tørt og ensartet året rundt.
Den nordøstlige del af øen er bjergrig med barske kyster og stejle klipper. Mod sydvest har Hitzacker
øen en 9 km
lang sandstrand.
Øens hovedby er Vila Baleira, som har ca. 5.000 indbyggere. Her er butikker, caféer og restauranter.

28.1-4.2.

Vandringer:

I samarbejde med guiderne fra Primo Tours vil der 4
dage blive arrangeret vandreture af forskellig sværhedsgrad - typisk af 3 timers varighed. Alle vandreturene har udgangspunkt fra vores hotel, så der er ikke behov for buskørsel.
Desuden er der mulighed for at vi samlet kan lave ture langs stranden eller andre steder i nærområdet. Det
endelige program udsendes, når vi nærmer os rejsetidspunktet.

Denne tur giver mulighed for masser af oplevelser og
aktiviteter og henvender sig både til vandrere, golfspillere, tennisspillere og cykelentusiaster. Og til dem,
der blot ønsker en dejlig ferie i et behageligt klima.

Hotel og forplejning:
Vi skal bo på Hotel Vila Baleira****, som ligger direkte
ved stranden. Der er en skøn have med blomster og
palmer og liggestole samt saltvandspool.
Derudover byder hotellet på det imponerende Thalasso
Spa Center som tilbyder gratis adgang til jacuzzi, tyrkisk bad, sauna mv. 1 gang dagligt. Desuden er der
massage- og wellnessbehandlinger mod betaling.
Opholdet er med All Inclusive - dvs. morgenmad, frokost og aftensmad samt drikkevarer kl. 10.00-23.00.

Golf
Porto Santo er berømt for sin golfbane med både 18
hullers par 72 bane og 9 hullers bar 3 bane i særdeles
smukke omgivelser.
Flere huller spilles langs Atlanterhavets kyst, hvor man
kan opleve havet på den ene side og de stejle skrænter på den anden side. Kombinationen af det naturlige
landskab, de velplacerede bunkers og vandhazarder er
en helt unik golfoplevelse, og det kan til tider være
svært at bevare koncentrationen.
Lüneburg
Med i rejsens pris er følgende golftilbud:
4 x starttider pr. person - 2 om formiddagen og 2 om
eftermiddagen. Tider kan bookes hjemmefra og yderlligere tider kan book’es på hotellet.

Wilseder

HCP for 18 huller er 36 for både mænd og kvinder.
Ingen restriktioner på par 3 bane. DGU kort er nødvendigt.

Rejsearrangør: Primo Tours og Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo,
tlf. +45 2320 5425. E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193
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Wellness

Hotellet har et kæmpestort spa-center med opvarmet
pool, jacuzzi, sauna og tyrkisk bad. Det er gratis at
benytte disse faciliteter.
Derudover tilbyder hotellet forskellige wellness-behandlinger, som er for egen regning.

Der er gratis bustransport til/fra golfbanen på bestemte tider af dagen - ellers er der mulighed for taxa.
Golfbag på flyet kr. 450 - bestilles ved tilmeling til
rejsen.

Tennis

Der er 5 kommunale tennisbaner på Porto Santo,
hvor vores gæster kan spille tennis eller paddle gratis.
Tider kan bestilles hjemmefra.
Det tilrådes, at man selv medbringer ketcher og bolde.

Hitzacker

Udflugt:

Med i rejsens pris er også en halvdagsudflugt med
jeep rundt på øen.
Spænd sikkerhedsselen - der er lagt op til masser af
oplevelser.
Vi skal til Morenes, hvor vi kan se, hvordan vulkanen
for mange tusinde år siden forvandlede Porto Santo
til en ø.
Vi kører videre til et sted, hvor vi kan se en flot udsigt
over til Madeira og de øvrige små øer.
Vi kommer også til udsigtspunktet “Flowers Viewing
Point”, hvor der er en flot udsigt over stranden.

Cykling

Porto Santo er ideelt til cykelture. Det er let at komme
omkring på øen og se den smukke natur.
På vores tur er det gratis at låne cykler 4 timer pr. dag.

Lüneburg

Wilseder

Og endelig skal vi se det mest populære sted på øen,
som er et geologisk højdepunkt, der kun findes 3 steder i Verden. Lige pludselig er vi i ørkenen og ser, hvordan de sjældne sandfossiler stadig ligger der. Desværre forsvinder de langsomt.

Rejsearrangør: Primo Tours og Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo,
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Forsikringer:

Munkebo Fodslaw har ikke tegnet nogen form for forsikring for den enkelte deltager. Husk at tjekke med dit
forsikringsselskab, om du har tegnet afbestillingsforsikring og rejseforsikring, der bl.a. dækker hjemtransport
f.eks. i forbindelse med sygdom. Har du ikke allerede
forsikring, kan det tegnes i forbindelse med denne rejse.
Husk også at medbringe det Blå Kort, som fås ved henvendelse til kommunen. Tjek om det stadig er gyldigt det gælder kun 5 år ad gangen.

Pris:
Kr. 6.450 pr. person i delt dobbeltværelse med bad
Primo Tours arrangerer i ugens løb forskellige udflugter, som man kan deltage i. F.eks. kan man - for egen
regning - deltage i en bådtur, hvor der er mulighed for
at se delfiner og/eller hvaler.

Hitzacker

og toilet og balkon samt All Inclusive på hotellet.

Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.000
(meget begrænset omfang)

Rejsens pris dækker: bustransport til Billund t/r
med opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov.
Flyrejse t/r samt transfer til og fra hotel. Mad i flyet.
7 nætter på hotel med All Inclusive
Desuden vandringer med guide mv. iht. programmet,
og assistance af Primo Tours danske rejseledere.
Jeepsafari er ligeledes inkl. i rejsens pris.
Med på turen vil være en repræsentant for Munkebo
Fodslaws rejseudvalg.
Prisen er også inkl. de aktiviteter, som er beskrevet
andet sted i programmet.
Prisen omfatter IKKE:

Rejsetider og betingelser:

Rejsen foregår med Atlantic Airways og Primo Tours
fra Billund Lufthavn.
Afrejse fra Billund 28. jan. - tidspunkt følger
Hjemkomst til Billund den 4. febr. - tidspunkt følger.
Rejsen gennemføres ved min. 30 max. 50 deltagere.
Rejsen foregår i samarbejde mellem Munkebo Fodslaw
og Primo Tours. For rejsen gælder Primo Tours rejsebetingelser - https://www.primotours.dk/service/betingelser.

Drikkevarer på flyet. Entréer og evt. bus/taxa i forbindelse med selvvalgte aktiviteter.
Hvis rejsen evt. gennemføres med mindre end 30 deltagere kan der blive tale om opkrævning af et mindre
beløb for bustransport til/fra Billund.

Følgende kan tilkøbes og skal bestilles
ved tilmeldingen:
Skrå havudsigt - pr. person
Afbestillingsforsikring
Rejseforsikring - dækker bl.a. hjemtransport
Særlige pladser i flyet - f.eks. forreste del t/r
Ekstra benplads i flyet - t/r
Golfbag på flyet t/r

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

300
195
278
200
500
450

Betaling: Der opkræves et depositum på kr. 1.200

ca. 7 dage efter at Primo Tours har modtaget en deltagerlister fra os. Restbeløbet skal være
Primo Tours
Lüneburg
i hænde senest 60 dage før afrejsen - dvs. 28. nov.

Tilmelding og oplysninger:
Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com.
Wilseder

eller tlf. 2245 1156.
Tilmeldingen starter nu og løber til 1. juli 2021.
Efter denne dato kan man ikke påregne at komme med.

Rejsen er kun for medlemmer af Munkebo Fodslaw
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