Nerja

Konferens, sol och bad

- Costa Tropical - Spanien

COSTA TROPICAL - ANDALUSIEN.

- har ett av Europas absolut bästa åretrunt-klimat.
KLIMAT
Somrarna kan visserligen vara rätt varma, men under "konferenssäsongen" vår, höst
och vinter bjuder Costa Tropical på ett härligt klimat med många soltimmar.
Soldagar t.ex. i december är 26 och dagstemperaturen ligger mellan +17°-+20°.
Badtemperaturen ligger oftast över 20° hela november ut och ni har flera större och
mindre stränder att välja på.

NERJA
Costa Tropical
- ett året runt resmål

STADEN NERJA
Nerja är en mycket liten stad med charmig småstadsbebyggelse. Här har få hus mer
än tre våningar. Nerja är levande och vacker, helt olik Solkustens mer kända badoch turistorter. Gångavstånd till nästan allt: Badstränder, nöjesliv, shopping.
Nerja är ett bra val för dig som t.ex. vill “hålla ihop gruppen”.
HOTELL: Vi har fyra olika hotell att välja emellan varav två är svenskägda.
Väljer ni t.ex. charmiga lilla San Miguel finns möjlighet att hyra hela
hotellet. Lyxigt att kunna låta material ligga kvar i konferensrum. Kanske
flytta upp konferensen till takterrassen och kunna ta ett dopp i poolen
mellan konferenspassen. (Alla våra hotell i Nerja har pool)
Guider: Vi har svensktalande guide som ansvarar för din grupp i Nerja.

Vi lägger upp ett program som passar för just för din grupp!
AKTIVITETER
I Nerja med omnejd finns massor av kringaktiviteter att göra när man inte konfererar.
Men staden och alla baden, kafèliv, shopping och B&D´s miniguide/agenda räcker
långt bara det. B&Ds miniguide/agenda är en fickvänlig inplastad guide där ni förutom ert program hittar: bästa barer, restauranger, diskotek, shopping samt viktiga telefonnummer och adresser till kontaktpersoner, Berg & Dahl, guide, era egna
kontaktpersoner, hotell, etc.
Så här kan ett program se ut lite beroende på antal dagar, konferenstid och
intressen. Mer aktivitetsförslag hittar du nere till höger på sidan.
DAG 1.
- ANKOMST MALAGA. Guide möter på flygplats
- BUSSTRANSFER till Nerja.
- INCHECKNING HOTELL
- LUNCH spanskt “los Cunaus”
- VÄLKOMSTMÖTE och aktivitetsgenomgång
- SKATT- & KULTURJAKTEN i Nerja (Ett spännande och lärorikt grupparbete och ett
trevligt att lära sig hitta i Nerja samtidigt som man har roligt tillsammans)
- GRUPPARBETE 2. sammanställning av den digitala delen av övningen,
- MIDDAG på restaurang Scarlettas takterrass.
- Nöjeskväll/barliv på stan. (Använd gärna B&Ds miniguide)
DAG 2.
- FRUKOSTBUFFÈ
- MORGONDOPP I POOLEN
- KONFERENS
Kaffe m. kaka
- LÅNGLUNCH med möjlighet till stadspromenad, shopping eller en timmes sol&bad.
- KONFERENS
Kaffe m. kaka
- MIDDAG på Buddhas takterrass med efterföljande
- FLAMENCOSHOW på Burro Blanco
- KVÄLLS/NATTLIV (för de som orkar) i “Tutti Frutti”, Nerjas nöjeskvarter med
diskotek och barer för alla smakriktningar. Använd gärna B&Ds miniguide.
DAG 3.
- FRUKOSTBUFFÈ
- KONFERENS (kort pass)
- AKTIVITETSFÖRMIDDAG Se rutan nere till höger.
- LUNCH paella hos Ayo´s. på Praia Burriana. Gemensamt för hela gruppen
Det är här hos Ayo´som paella skall ätas. Paellan lagas utomhus över öppna eldar.
- KONFERENS alt. SOL & BAD / SHOPPING
- AVSLUTNINGSMIDDAG/FEST på la Capilla del Mar med redovisning av
uppgifterna från skatt- och kulturjakten samt den digitala uppgiften.
- PRISUTDELNING
DAG 4.
- FRUKOSTBUFFÈ
- MORGONDOPP I POOLEN
- KONFERENS/SOL & BAD / SHOPPING.
- HEMRESA

Vill du veta mer om “tusen- och en natt” eller några andra aktiviteter så hör av dig
AKTIVITETER/OPTIONALS
- Aktivitetsförmiddag dag 3.
Ridning, snorkling, segling, kajak, prova-på-dyk, äventyrsdykning för dykare med
certifikat.
- Tusen och en natt. (för större grupper). Utflykt till grannbyn Almuñècár där vi håller
vår avslutningsmiddag/fest i en lika fantastisk som sagolik morisk miljö i modern
tappning.
- El Mirador de Cerro Gordo. Utflykt med middag på restaurangen Cerro Gordo som
hänger som ett örnnäste med Medelhavet glittrande hundratals meter nedanför.
- Vandring till från Nerja till Frigiliana som utsetts till Spaniens vackraste by.
- Utflykt till Frigiliana med tapaslunch på la Bodeguilla.
- Utflykt till *Nerjagrottorna (Kombinera gärna med Frigiliana)
- Skidåkning i Sierra Nevada (dec-mars). Vi ordnar afterski i bussen hem.
- Kockduell. Teambuildande lyxig gruppaktivitet.
- Golf. Det finns ett flertal golfbanor som man når inom 30 minuter från Nerja.
- Längre utflykter: - Alhambra -Ronda -Gibraltar. Beställ separat info.
*Nerjagrottorna= Enorma grottor som påminner om dem i Mordors berg i filmen
Sagan om ringen. Svårbeskrivet, -måste ses!
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