Senior Travel er et reiseselskap som har spesialisert seg på å lage
reiser for seniorer
Senior Travel lager reiser for deg som ikke har lyst til å reise alene, og ønsker tryggheten
med å ha en reiseleder som er sykepleier.
Vi veileder og hjelper deg dersom du trenger legehjelp eller sykehus. Vi har avtale med
privatsykehus og følger deg opp.
Med oss får du en trygg, sosial og morsom ferie. Vi blir godt kjent og tar sikte på gode

opplevelser i hyggelige lag.
Har du et spennende ferieønske, så er vårt motto: Alt er mulig!

Feriereiser til Spania
Når hygge og trygghet teller!

Morsom, sosial, hyggelig og trygg ferie!
Velkommen til å bli med til vakre Spania våren 2018.
Senior Travel AS
Frolandsveien 6, 4847 Arendal
Telefon +47 40 69 23 00. E-post :post@senior-travel.no

www.senior-travel.no

Denne turen er for gjester som ønsker ekstra trygghet og komfort.
Complejo San Juan er et rekreasjonssted for pensjonerte
spanske akademikere og oss. Ligger i kort avstand fra flyplassen,
Alicante by og strand.

Våre reiser 2019

Feriereise til San Juan i Spania

Du kan velge opphold i disse
tidsrommene:

Denne reisen er beregnet på gjester som ikke lenger ønsker reise på ferie på egen hånd,
men vil ha den ekstra komfort og trygghet som Senior Travel gir.
Vi har funnet vårt lille paradis like utenfor Alicante i Spania.

Vi bor i et 4 stjerners ”hotell” med egen etasje bare for oss. Vi disponerer en stor terrasse
for våre hyggekvelder og sosiale arrangement.

Pr. person i dobbeltrom med helpensjon
1 uke
kr 10 500 + fly
2 uker
kr 16 400 + fly

Maten er ypperlig, og vi spiser og drikker godt og lenge til hvert måltid.
Handlegaten er et steinkast unna. Her er også morsomme spanske markeder hvor du kan
gjøre gode kjøp.
Utfluktene er tilpasset våre gjester.
Svømmebasseng og omgivelser er tilpasset mennesker som trenger tilrettelegging.
Har du lyst til å reise på stranden, så gjør vi det.
Hygg deg med late dager, god mat, hyggelig selskap og morsomme opplevelser!
Vi skreddersyr hjelp under oppholdet for deg som trenger ledsager, eller assistanse.
Be om priser.

v Helfokort
v Medisinliste

27. april - 11. mai
18. mai - 1. juni

Her har vi alt vi trenger for å kunne få en vidunderlig ferie sammen med hyggelige

mennesker.

Du må ha:
v Reiseforsikring

Vi bestiller fly for deg!
Turene inkluderer:
• Opphold i dobbeltrom
• Full kost med vin og vann til maten
• Utflukt med lunsj
• Besøk på marked
• Hyggekvelder på terrassen vår
• Reiseleder med fra Senior Travel
Tillegg:
•
•
•

Enkeltrom kr 1 400 pr uke
Leie av hjelpemidler
Assistanse

Hva får du?
v Vi er med deg på hele turen
v Felles middag og sosialt samvær,
eller underholdning om kvelden

v Reiseleder med helsefaglig
kompetanse tilgjengelig under hele
oppholdet
v Hyggelige aktiviteter tilpasset ditt
behov og ønske
v Stedet passer godt for deg som
bruker hjelpemidler. Bruker du
elektrisk rullestol, ta kontakt med
oss.
v Velværeavdeling med massasje,

ansiktsbehandling, manikyr,

Velkommen på tur!

pedikyr, frisør
v Trimrom
v Svømmebasseng

Kontakt oss på telefon +47 40 69 23 00 eller post@senior-travel.no

