


Madrid – Madrid erbjuder så mycket. Staden som Ernest Hemingway kallade 
för den spanskaste av alla spanska städer. Upplev Puerta del Sol – Madrids 
pulserande mittpunkt. Bländas av praktfulla stadsdelen Salamanca och flanera 
i Madrids äldsta stadsdel La Latina. 

Madrid har precis som Paris och andra europeiska huvudstäder sina historiska 
monument, pampiga byggnader, breda avenyer och moderna shoppingstråk. 
;en i Madrid ligger allt detta i småstadsliknande stadsdelar med bostadshus 
och kvarterskrogar som formats av medborgare som i alla tider flyttat in från 
andra delar av Spanien och från Sydamerika. Det är därför Madrid anses vara 
den spansktalande världens huvudstad och kulturella vagga. Till skillnad mot 
sin sturska, katalanska syster Barcelona genomsyras Madrid av en frimodig  
tolerans mot oliktänkande, vilket gör henne varmt generös mot turister. 

 

Transport 

Reguljärflyg med Lufthansa i ekonomiklass. Enklare förtäring och dryck finns till 
försäljning ombord. Incheckning av bagage enl. gällande regler.  

 

Tidtabell 

Torsdag 12 oktober 

Sundsvall - Arlanda  06:40-07:35  SAS 

Arlanda - München  08:50-11:00 Lufthansa 

München - Madrid  11:40-14:10 Lufthansa 

Söndag 15 oktober 

Madrid - Frankfurt  12:50-15:20 Lufthansa 

Frankfurt - Arlanda 16:05-18:05 Lufthansa 

Arlanda - Sundsvall 19:35-20:35 SAS 

 

Flygtiderna är fortfarande preliminära och vi reserveras oss för ändringar. 

 

 



Logi 

Hotell Villa de la Reina **** 

Gran Vía, 22, 28013 Madrid  

Detta boutiquehotell ligger i en omsorgsfullt renoverad byggnad från 1800-talet, mitt i Madrids 
livliga centrum. De 74 rummen är enkelt, ljust inredda. Alla är utrustade med individuell  
klimatkontroll, säkerhetsskåp, minibar och nespressomaskin. Förutom business corner och 
bibliotek har hotellet frukostmatsalen Las Infantas och baren La Villa som har öppet från  
morgon till midnatt alla dagar. Wifi är gratis i alla hotellets utrymmen. 

 

Program 

Torsdag 12 oktober 

* Ankomsttransfer. Buss med guide hämtar er och tar er till hotellet.  

* Incheckning och egen tid. 

* Vin & Tapas tour. 

En vinkunnig madrileño, madridbo, guidar er runt i stadens gamla kvarter och till de bästa  
tapasbarerna. Ni kommer att få prova viner av olika sorters druvor tillsammans med ett stort 
urval typiska tapas. Det blir tre stopp, alla utvalda för sin speciella touch. En unik tur som är 
perfekt som middagsaktivitet. 

Turen tar ca 2,5 timmar. 

 

Fredag 13 oktober 

* Frukost på hotellet 

* Konferens på hotellet - heldag. (Inkl förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika) 

* Middag på La Cocina de San Anton 

Saluhall som byggdes upp 1945 och som på 2000-talet genomgick en dramatisk försköning.  



På takvåningen serveras mat a´ la Madridkök - d v s influenser från hela Spanien. Detta är en 

av Madrids mest besökta takterrasser.  

Inkl 3-rätters med vin och kaffe/te.  

* Tablao de Flamenco - 600 kr/person i tilläggskostnad. (Valfritt) 

Detta är en av de mest prestigefyllda och äldsta tablaos de Flamenco i Spanien. Här får du 

njuta av fantastisk flamenco med kraftfull inre passion. Se äkta flamenco i en lokal med ele-

ganta möbler, arabiska gobelänger och lyktor från 1700– och 1800-talet som tar dig med på en 

resa till flamencons ursprung i en genuin tablao.  

Showen tar ca 1 timme och 10 minuter.   

 

Lördag 14 oktober 

* Frukost på hotellet. 

* Guidad rundtur. 

Buss och guide tar er med på en rundtur i Madrid som tar ca 3-4 timmar.  

Här kommer ni bl a att få se stadens historiska centrum med välkända torget Plaza Mayor, 
Pradomuséet, kungliga slottet, Almudenakatedralen, El retiro och mycket mer. Madrid erbjuder 
arkitektur, konst och kultur.  
 

* Egen tid och lunch på egen hand. 

* Middag på Bodega de los Secretos. 

Denna bodega byggdes för 400 år sedan av munkar som producerade vin mellan stenvalven. 
Det gör den till Madrids äldsta bodega. Varsamt har den renoverats och köket serverar medel-
havsmat med nyskapande recept.  

Inkl 3-rätters med vin och kaffe/te.  

 

Söndag 15 oktober 

* Frukost på hotellet 

* Avresetransfer. Buss tar er från hotellet till flygplatsen.  



Pris 

Per person i delat dubbelrum (twinbed) SEK  13 500.  

I priset ingår: 

 Resias projektledning och administration. 

 Flyg enligt ovan i ekonomiklass. (Sundsvall-Madrid-Sundsvall) 

 Dagsaktuella flygplatsskatter. 

 Ankomsttransfer med guideassistans.  

 3 nätter i delat dubbelrum på Villa de la Reina.  

 3 frukostbuffé på hotellet.  

 Vin & tapas tour inkl tre matstopp. 

 Konferens på hotellet - heldag - inkl förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.  

 Middag på La Cocina de San Anton, 3-rätters inkl vin och kaffe/te.  

 Guidad rundtur med buss och guide.  

 Middag på Bodega de los Secretos, 3-rätters inkl vin och kaffe/te.  

 Avresetransfer 

 Personliga färdhandlingar från Resia 

 

Tilläggskostnader 

 Enkelrumstillägg       SEK 2 655/person 

 Reseförsäkring & avbeställningsskydd  SEK 294/person 

(se beskrivning nedan) 

 Avbeställningsskydd (för ej anställda)  SEK 585/person 

 Reseförsäkring Plus, komplement till    SEK 120/person 

hemförsäkringen. (För ej anställda) 

 Flamencoshow på Tablao de Flamenco  SEK 600/person 

         inkl föreställning och 1 dryck 

 

Till dessa priser tillkommer 2,67 % marginalmoms (EU-moms) som är avdragsgill för företag 

med F-skattsedel och momsavdragsrätt.  

 



Reseförsäkring & avbeställningsskydd 

Vi påminner om vikten av ett gott reseskydd. Skyddet i hemförsäkringen gäller i princip inte vid 

en konferens– eller tjänsteresa när någon annan än deltagaren själv betalar resan. Vi föreslår 

därför Solids tjänstereseförsäkring för grupper. Den innehåller förutom ett fullgott reseskydd 

även ett avbeställningsskydd. Bokas i samband med beställning av resan. Premien för 4 dagar 

är SEK  294/person.  

Medföljande personer som inte är anställda i företaget behöver en annan typ av reseförsäkring/

avbeställningsskydd. Vid mer information och pris kontakta Resia.  

 

Betalningsvillkor 

En anmälningsavgift på SEK 3 000/person skall mot faktura vara Företagarna tillhanda senast  

två (2) veckor efter bekräftad bokning. Detta belopp avräknas från slutfakturan.  

Slutfakturan skall mot faktura vara Företagarna tillhanda senast 1 augusti 2017. 

 

Namnrapportering 

Observera att  namnen måste överensstämma med stavningen i passen hos resenärerna. Resia 

ansvarar ej för ev konsekvenser av felaktigt lämnade namnuppgifter.  


