
Fly vintern & upplev 31 dagar på
Spaniens sydkust – Välkommen till Marbella

31 dagar! Följ med oss på Club Eriks till härliga Spanien under den stundande vintern. Vi 
har valt ut ett anrikt centralt beläget strandhotell i Marbella, nämligen det mycket populära 
lyxhotelletl Fuerte Marbella.  Alla våra longstay-gäster får rum med havsutsikt!

Det är här på den spanska solkusten som man med glädje kan tillbringa 31 dagar under 
årets mörka och kalla tid i Sverige.

Under vistelsen 
kommer vår värd 
på plats, Rose-
Marie Wiberg, 
att erbjuda en 
palett av trevliga 
upplevelser i 
hela Andalusien, 
så det kommer 
att finnas 
aktiviteter för 
alla smaker och 
intressen.

DATUM
1 feb – 3 mar 2017 

PRIS PER PERSON

Pris per person i dubbel-
rum med havsutsikt
28.900:-

Projektledare
Jesper Fästh
jesper.fasth@cluberiks.se
08-20 55 00

Tel: 08 – 20 55 00  
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Marbella, Spanien

Club Eriks noga utvalda upplevelser
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Fly vintern & upplev 31 dagar 
på Spaniens sydkust – Välkommen till Marbella

TILLÄGG
• Tillägg Enkelrum  11.000:- (Del i Dubbelrum) 

• Avbeställningsskydd Gouda 5% av resans pris

• Semesterförsäkring ERV 1.015:- per person

• Utflykter och aktiviteter *Se utflyktsprogram

I PRISET INGÅR
• Flyg t/r Stockholm/Köpenhamn – Málaga inkl. alla idag kända skatter & avgifter

• Transfer Málaga – Marbella t/r

• 30 nätter på hotell Fuerte Marbella 4*, del i dubbelrum, inkl. frukost

• Gratis WiFi på rummet

• Havsutsikt

• 15 middagar på hotellet inkl. dryck

• Vår värd på plats Rose-Marie Wiberg

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID

1 feb Norwegian 11.50 – 16.05 4h 15

3 mar Norwegian 12.20 – 16.40  4h 20

DATUM
1 feb – 3 mar 2017 

PRIS PER PERSON

Pris per person i dubbel-
rum med havsutsikt
28.900:-

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll.



UTFLYKTSPROGRAM

2 februari kl 11.00  
Välkommen!

Måndadgar  
Måndagsmarknad i 
Marbella

Marknaden ligger ca 20 minuters  promenad från hotellet, här kan du handla mellan klockan 
9 och 14. Här kan du hitta det mesta; tyger, kläder, väskor, skor, blommor, frukt, grönsaker, 
nötter, oliver, keramik, glasögon, smycken, hattar, köksutrustning och mycket mer.

Välkomstmöte och guidad tur i Marbella som avslutas med lunch kl 13.45.

Utflykt  
Málaga

Utfärd till den pulserande staden Málaga – nu även kallad ”nya Barcelona”. Vi tar oss runt i 
Málaga både i buss och till fots och efter det lite fri tid på stan. Provinshuvudstaden Málaga 
har en vacker katedral, fina gågator, en ny hamn med ett stort urval av restauranger och 
affärer. Málaga har blivit ett kulturellt centrum med alla sina muséer, bland annat öppnade 
i mars 2015 den första filialen av det franska Centre Pompidou. Kaffestopp på ett kafé i 
närheten av katedralen.  



Besök  
av svenska prästparet

Svenska prästparet Mikael och Lena hälsar på en kort stund och berättar om livet på kusten.

Torsdagar  
Flamencoshow

Torsdagar kl 21.30 är det Flamencoshow i baren på Hotel Fuerte.

Fredagar + Lördagar  
Live-musik

På fredagar och lördagar är det Live-musik på Hotel Fuerte.

Förmiddag
Saluhallen

Promenad till Marbellas saluhall.

Kväll
Avsmakningsmeny på 
Bistro Paloma

Denna lilla mysiga restaurangen i gamla stan serverar något utöver det vanliga både till 
vardag och fest. Speciellt när kocken Patrik får fria händer vilket han får denna kväll.

Cava och tapas, två förrätter, en fiskrätt, en kötträtt, dessert. Husets röda och vita vin, vatten, 
kaffe och avec.

Eftermiddag  
Den spanska olivoljan

Olivoljeprovning i gamla stan i Marbella. Doft, smak, färg provsmakning med och utan bröd. 
Provningen hålls på engelska.

Förmiddag
Bergstur till keramiker 
Agneta Larsen

Vi åker till byn Casares ca 30 km från Marbella där vi besöker Agneta i hennes vackra hem 
och ateljé samt utställning. Hon berättar om sin konst och hur hon arbetar.

Vi får även smaka på något smått och gott som hon serverar i egenhändigt tillverkat porslin. 
Vi avslutar med lunch på en spansk venta.

Förmiddag 
Designer Britten Emme

Besök i designern Britten Emmes hem och ateljé i staden Monda där vi provsmakar små 
tapas, provar kläder och är mannekänger för en dag. Britten sydde en hel del till våra svenska 
artister som Agneta, Björn, Benny och Annifrid, Svenne och Lotta och många fler.

Vi avslutar med lunch på det underbara stället på Shanti-Som. Lunchen betalas 
på plats.

Förmiddag 
Estepona – en stad i 
förändring

Halvdagsutflykt till den 
närbelägna staden Estepona 
med besök på det nyöppnade 
orkidémuséet. Vi vandrar 
genom den gamla stadsdelen 
med vackert dekorerade hus 
och gator. 

Vi avslutar med lunch på 
en från hotellet närbelägen 
tapasrestaurang för den som vill.



Taxiutflykter
Taxi kan beställas till vilka platser som helst för de som vill ta sig runt på egen hand.

Utflykter med extern resebyrå
Gibraltar. Avresa från Marbella kl 08.55. Pris exkl lunch 60 €

Ronda. Avresa från Marbella kl 09.00. Pris inkl lunch 70 €

Granada och Alhambra. Avresa från Marbella kl 07.15. Pris inkl lunch 95 €

Sevilla. Avresa från Marbella kl 06.30. Pris inkl lunch 85 €

Cordoba. Avresa från Marbella kl 06.30. Pris inkl lunch 85 €

Anmälan till alla utflykter och Club Eriks-aktiviteter är bindande och betalas i förskott. 
Program och tider kan komma att ändras.

Kväll
Vinprovning

Vinprovning med en mycket duktig svensk vinconoisseur Dan Olsson. Vi provar oss igenom 
6 olika viner under ett par trevliga timmar.

Kl 9.00
Halvdagsutflykt till Mijas

Utflykten går via bergen och byarna Ojén, Monda och Coín. Vi åker genom det vackra 
landskapet med apelsin- och citronodlingarna och bergen som tornar upp sig i bakgrunden 
mot himlen. Vi åker ovanför Ojén och stannar till för att fotografera och sedan åker vi vidare 
genom Monda och vidare genom Coin till Mijas.

Vi besöker det lilla muséet i Mijas och dessutom provar vi olivolja, ost och vin. Vi är tillbaka 
lagom till lunch – spansk tid.

Lunch 
Lunch i Marbellas 
fiskehamn

En lunch i fiskehamnen är lite annorlunda. Restauranger ägs oftast av fiskefamiljer där de 
serverar nyfångad och god tillagad fisk. Mycket enkelt och oftast grillat. Lunchen börjar med 
några utvalda tapas som sätts fram på bordet och sedan tar vi in varsin varmrätt som t ex färsk 
tonfisk, svärdfisk eller havsaborre är bara några förslag.

2 mars kl 19.00
Avskedsmiddag 

Vi äter en gemensam middag.



Hotellet Fuerte Marbella 4*

Tel: 08 – 20 55 00 • Fax: 08 – 21 34 35
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Hotell Fuerte Marbella ligger vid stranden i hjärtat av Marbella, med gångavstånd till Venus strand, Playa de la Bajadilla och 
Marbellas marina.

Hotellet omges av en 400 kvm stor trädgård, här finns utomhuspool, inomhuspool, bastu och en fräsch fitnessanläggning. De 
luftkonditionerade gästrummen har minibar och värdeförvaringsskåp.

Gäster har tillgång till kostnadsfri wi-fi (höghastighetsanslutning) på rummen. Rummen har LCD-tv med satellitkanaler. Badrummen 
har badkar eller dusch, hårtork och gratis toalettartiklar. Våra longstay-gäster får alla rum med havsutsikt!

Adress
Calle El Fuerte s/n
29602 Marbella (Málaga)
Spanien

Telefon
(+34) 952 86 15 00

Hemsida
Klicka här >>

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
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http://www.fuertehoteles.com/en/hotels/fuerte-marbella/the-hotel/


Marbella är en underbar stad med ca 140 000 bofasta invånare och en 
mångfald av affärer och restauranger. Det är många spanjorer från norra 
Spanien som tillbringar sin semester här och njuter av allt som Solkusten 
har att erbjuda. Det är en levande stad även under vintern till skillnad 
från de uppbyggda semesteranläggningarna.

Rose-Marie, som är vår värd på plats, brukar starta sin dag med en 
promenad genom staden på den långa välordnade strandpromenaden, 
Paseo Marítimo. En tidig morgon myllrar paseon, oavsett årstid, av 
tränings- och motionssugna människor, gammal som ung. De tar en 
power walk, springer, utför sina yogaövningar på stranden, rastar sina 
hundar.

”Jag fortsätter genom små slingrande gator med vackra balkonger som 
pryds av krukor i varierande storlekar med alla sorters blommor, allt 
från pelargoner till stora kaktusar. Att flanera i denna stad, som verkligen 
har bevarat den gamla stadskärnan, är en upplevelse och varje gång 
upptäcker jag nya saker.”

Stranden är ca 1,7 mil lång så visst finns det plats för alla som vill njuta av 
morgonen och se staden och stranden vakna till liv vid Medelhavets kust.

Ca. 7 kilometer väster om Marbella ligger den kända hamnen 
Puerto Banús, där lyxbåtarna ligger på parad. Längs med stranden finns det många trevliga chiringuitos, 
strandrestauranger. De öppnar vid 13-tiden på dagen för att servera allehanda tapas, paella, grillade sardiner, 
färsk fisk, skaldjur och mycket annat av havets läckerheter.

Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här » 
Du kommer då till hemsidan och där klickar du på knappen

Tel: 08 – 20 55 00  
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!

Mer om Marbella
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