
2 dagers tur til fascinerende 

Cartagena.  

Vi besøker Lo Pagan og Licor 

43 og nyter lunsj/middag på anerkjente  

restauranter  

Dato: tirsdag/onsdag19-20. april 2016 
Bussen går fra Klubben 08.00 og La Colina 08.15 

Torhild og Jørgen tar dere med på en flott og innholdsrik tur med overnatting i Cartagena som er en historisk perle. På 

veien dit stopper vi i den litt søvnige havnebyen Lo Pagan med de berømte gjørmebadene. Der kan de som har lyst prøve 

gjørmebad, de andre kan rusle rundt i området som har fin utsikt over Mar Menor og La Manga.  

Etter et forfriskende opphold her kjører vi videre til det utrolige anlegget Experiencia 43. Her får vi en omvisning i fabrikken 

og museet og vi blir kjent med hemmeligheten bak den verdenskjente spanske likøren som er smaksatt av 43 forskjellige 

ingredienser! Vi får smake på kaffe, cocktail og shot basert på Licor 43. Lunsjen inntas i et gammelt herskapshus som er 

omgitt av en flott hage.  

Turen går videre til Cartagena og der har vi litt tid til egen disposisjon før middag på en av byens beste restauranter. Carta-

gena er en svært fascinerende by med en historie som går mer enn 3000 år tilbake i tid. Vi overnatter på et godt og sentralt 

beliggende hotell.  

Byen byr på mange severdigheter, etter frokost er det tid for sightseeing i Cartagena og vi legger vi opp til både felles og 

individuelle aktiviteter. Vi besøker Det Romerske Teateret og tar Panoramaheisen til Conseption borgen samt en katama-

rantur for å oppleve byen fra sjøsiden. 

Og sist, men ikke minst; det blir lunsjer og middag på anerkjente restauranter, anbefalt i Michelinguiden. 

Pris for turen: 269,- €, depositum 100,- € som betales ved påmelding. 

Påmeldingsfrist 8. februar 2016         Enkeltromstillegg: 38,- € 

Se neste side for detaljerte regler vedrørende påmelding. 

(Maks antall deltakere: 45 stk.) 



Regler for påmelding til 2 dagers tur til Cartagena april 2016: 

 

Man må være medlem av VinoGastro for å delta på turen.  

 

Påmelding skjer:  

 ved innbetaling av depositum til: Bankia, konto: 2038 5781 4230 0019 8046  

 Fra utlandet: IBAN: ES90 2038 5781 4230 0019 8046,  

 BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX 

 Navn på konto (Titulares): Den Norske Klubben/VinoGastro.  

 NB! Skriv deltagernavnene på innbetalingen slik at vi vet hvem betalingen gjelder.  

Depositum på 100€ betales ved påmelding.  
Man er ikke formelt påmeldt før depositum er innbetalt!! 
 
Ved eventuell avlysning av turen pga. for liten tilslutning, tilbakebetales depositum. 

NB! Depositum kan ikke påregnes tilbakebetalt etter at hotell/restaurantbestillinger er 

gjort. 

Passnummer for den enkelte deltager skal oppgis ved påmelding.  

Hvis du melder deg på ved bankinnbetaling: Send en epost til:  

info@vinogastro.com, der du informerer om at du/dere er påmeldt og har betalt, om du/

dere skal ha enkeltrom eller dobbeltrom.  

Vi må også ha deltagernes fulle navn og passnummer, samt et telefonnummer.  

Ved ledige plasser kan påmelding skje fram til 12. april 2016 

Restbeløpet betales innen 4. april 2016 og kan ikke påregnes tilbakebetalt. Vi anbefa-

ler alle å ha en reiseforsikring som inneholder avbestillingsforsikring.  

Restbeløpet innbetales som følger:  

Bankia, konto: 2038 5781 4230 0019 8046  

Fra utlandet: IBAN: ES90 2038 5781 4230 0019 8046, BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX 

Navn på konto (Titulares): Den Norske Klubben/VinoGastro.  

NB! Skriv deltagernavnene på innbetalingen.  

Når du har innbetalt restbeløpet: Send en epost til: info@vinogastro.com, der du in-

formerer om at du har betalt.  

Prioritert venteliste settes opp ved overbooking. Disse betaler ikke depositum før ved 

eventuelle ledige plasser.  

Turen skjer på eget ansvar.  

Husk å ta med reise-/helse forsikringsbevis, Europeisk helsetrygdekort el.l.  

Dyr kan ikke medbringes. 


